




INTRODUÇAO À
FILOSOFIA MODERNA
De Descarte. a Wittgenttein

o assunto deste livro é a filosofia mod erna,
ou seja, a filosofia iniciada com DESCARTES ,

e cuja manifestação mais recente encontra-se
nos escritos de WITTGENSTEIN. Dentro desses
dois marcos, ROGER SCRUTON, professor de
Filo sofia do Birkbeck ColIege, Universidade
de Londres, escreveu um livro perfeitamente
inteligível para os que não possuem conheci

.mentos especializados de filosofia analítica
contemporânea.

A natureza da filosofia pode ser apreendida
mediante dois contrastes: com a ciência, por
um lado , e com a teologia, por outro. Co
mumente , a ciência constitui o ·domínio da
investigação empírica; ela origina-se da ten
tativa de compreender o mundo como o per
cebemos, predizer e explicar eventos observá
veis e formular as " leis da natureza", con
soante as quais o cur so da experiência hu
mana deve ser explicado. Qualquer ciência
produzirá uma quantidade de questõe s que
ultrapassam o alcance de seus próprios mé
todos de pesquisa e que , por isso, ela não po
der á resol ver. Tem-se chamado tais que stõ es
de metafísicas; elas constituem uma part e dis
tinta e inevitável do objeto da filosofia . A
busca da solução do problema metafísico pod e
levar a um sistema teológico autoritário, que
invoca uma causa primeira e uma meta final
de todas as coisas.

Além da que stão metafísica, as con siderações
filosóficas voltam-se também para outros as
pectos. Há, particularmente, questões de mé
todo, exemplificadas pelos estudos da teoria

. do conhecimento, e de lógica. Assim como a
investigação científica pode chegar ao ponto

( continua na :t .a aba)
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(continuação da J.a aba)

de se tornar metaf'ísica, seu próprio método
pode ser questionado medi ante repe tidas in
dagações acerca dos fund am ent os de cada as
serção particular. Desse mod o, li ciê ncia d.í
origem inevitavelm ent e aos estudos de l ógica
c de epistemolog ia, bem como aos estudos
éticos, estéticos e de filosofia po lítica, visto
que também nesses ca mpos, tno logo so mos le
vados a invest igar a base do nosso pensam en
to, somos impelidos a níveis de abst ração em
que nenhuma investigação empírica po de pro
porcionar respo sta satisía t óriu.

A filosofi a . seg undo o Professor S ' IUJTo N.

parece ocupar um lugar entre a ciê ncia e a
literatura. Por um lado, é possível. co rno o
fez WITTGENSTElN, focalizá-la co m um es
pírito completamente a-hist órico, ignorando as
realizações de filósofos anteriores e apresen
tando os problem as filos óficos sem ostentar
uma relação autoconícssadn com a tradição
do assunto . Embora gra nde pa rte da filosofia
contemporânea sej a desse tipo a-hist órico, ge
ralmente não é pior por isso. Os fil ósofos têm
sido bem-sucedidos ao' isolar uma sé rie de
questões às quais se têm dirigido, cada vez
mais preocupados com o que se tem pensado
recentemente e com a intenção de aper feiçoa r
seu pensamento. Para o autor , há que se es
tabelecer uma distinção entre a história da
filosofia e a história das idéias, e portanto
a história aqui esboçada tanto produz como '
é produzida pelo estado atual do entendi
mento filosófi co. Seu método, porém, não é o
de expor detalhadamente os argumentos dos
filósofos, mas sim delinear as principais con
clusões, sua importância filosófica e os tipo s
de consideração que levaram seus autores a
adotá-las.
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Prefácio

Neste livro, faço uma avaliação da filosofia moderna, coneen
trando-me nos argumentos e conclusões de seus principais ex
poentes. Tal sumário destina-se não apenas aos estudantes de
filosofia, mas também aos que, acadêmicos ou não, se interessam
pelo assunto nele abordado. Visando maior clareza, dispensei
referências e citações detalhadas, apresentando o pensamento de
cada filósofo em linguagem atual. O leitor encontrará na bi
bliografia uma lista das obras discutidas, juntamente com re
ferências a comentários que contribuirão para sua posterior elu
cidação.

Agradeço a minha irmã, Andrea Downing, por ter-me aju
dado a datilografar o texto, e a vários amigos e alunos pelos
comentários que teceram acerca do resultado. Particularmente.
devo a Caroline Waldergrave e a Susan Hussey seu incentivo
inicial.
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Capítulo 1

História da filosofia e
história das idéias

o assunto deste livro é a filosofia "moderna". Suponho, como
outros, que a filosofia moderna tem início com Descartes, e que
sua mais significativa manifestação ~e.~e!1!~..~eve __~! __~~contrada
n~~~Ii!9s de Wittgenstein, E§Pero embasar tais suposições, mas
meu principal objetivo será apresentar a história da filosofia 0ci
dental moderna de modo tão breve quanto possível.

Desejo que o teor deste livro seja inteligível para os que
não possuem conhecimento especializado de filosofia analítica
contemporânea. Infelizmente, é muito difícil descrever breve
mente a natureza da filosofia; a única satisfação que um autor
pode auferir da tentativa de fazê-lo está em saber que uma res
posta à questão "que é filosofia?" só pode parecer persuasiva
na medida em que seja breve. Quanto mais se pondera acerca
das restrições que qualquer resposta dada deve apresentar, mais
se é impelido à conclusão de que tal questão constitui em si
mesma o principal objeto da pesquisa filosófica. É claro que a
descrição que agora faço da natureza da filosofia refletirá meu
ponto de vista filosófico particular, e, aos olhos do leitor, seu
mérito deve residir no fato de ter-se recomendado a um filÓSOfO
que é também seu contemporâneo.

f
A natureza da filosofia pode siraapreendida mediante dois

s-º-1!!r~tes:'~ a CIência, por úm a o, e -êõm ãteol~por
QY!!y. Comumente, a êiencIa constituf o doíriíDio da mves~ação
empírica; ela origina-se da tentativa de compreender o mundo
como o percebemos, predizer e explicar eventos observáveis e
formular as "leis da natureza" (caso existam), consoante as quais
o curso da experiência humana deve ser explicado. Qualquer
ciência produzirá uma quantidade de questões que ultrapassam
o alcance de seus próprios métodos de pesquisa e que, por coe
seguinte, ela não poderá .-mQlver. Consideremos a questão, eX'-
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traída de algum episódio considerado notável'. "Que. n» P causou
ISSO. rovavelmente, uma resposta científica deve ser formula-
da em termos de eventos e condições precedentes, juntamente
com certas leis ou hipóteses que articulem o evento a ser expli
cado com os eventos que o explicam. Entretanto, poderíamos
fazer a mesma pergunta com relação a esses outros eventos e,
caso se respondesse do mesmo modo, pelo menos potencialmente,
as séries causais poderiam prolongar-se eternamente, regredindo
ao infinito. Percebendo tal possibilidade, poderíamos ser levados
a perguntar: "Que causou a existência das séries?", ou, ainda
mais abstratamente, "Por que devem existir eventos?"; ou seja,
não apenas por que deveria haver este ou aquele evento, mas
por que existe alguma coisa? Naturalmente, a investigação cientí
fica que nos leva do que é dado ao que o explica pressupõe a

I existência de coisas. Conseqüentemente, ela não pode resolver
! essa questão mais abstrata e intrincada. Trata-se de uma ques
! tão que parece ultrapassar a pesquisa empírica e, não obstante,
. simultaneamente dela provir de IOOdo natural. A própria ciência

não proporcionará a resposta, mas não parece absurdo sugerir
que pode haver uma resposta.

Constantemente, descobrimos que a ciência produz questões

(

que ultrapassam sua própria capacidade de resolvê-las. Têm-se
chamado tais questões de metafísicas; elas constituem uma parte
distinta e inevitável do objeto da filosofia. Ora, considerando o
problema metafísico particular que mencionei, poderíamos recor
rer a um sistema teológico autoritário. Poderíamos encontrar
sua resposta ao invocar Deus como causa primeira e meta final
de todas as coisas. Porém, se tal invocação se basear somente
na fé, ela não poderá pretender outra autoridade racional além
da que se pode atribuir à revelação. Quem recorre à fé para
solucionar tal problema, e não questiona a validade de seu pro
ceder, possui, de certo modo, uma filosofia. Tal pessoa apóia
sua alegação numa doutrina metafísica, mas expressa essa dou
trina dogmaticameme, ou seja, tal doutrina não é, para ela, nem
a conclusão de um argumento embasado nem o resultado de
especulação metafísica. É simplesmente uma idéia aceita, que
tem o mérito intelectual de produzir respostas a quebra-cabeças
metafísicos, mas com a peculiar desvantagem de não acrescentar
qualquer autoridade àquelas respostas que não esteja contida na
suposição dogmática original.

f
Qualquer tentativa de proporcionar uma base racional p~a

a teologia constituir-se-á, pela mesma razão de que a teologia
provê respostas para questões metafísicas, numa forma de pen-
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sarnento filosófico. Portanto, não surpreende o fato de que, em
bora a teologia isoladamente não seja filosofia, a questão da
possibilidade da teologia tem sido, e até certo ponto ainda é,
a principal questão filosófica.

Além das questões metafísicas do tipo a que me referi, exis
tem outras questões que têm algum direito prima iacie a ser
consideradas filosóficas. Particularmente, existem questões de mé
todo, exemplificadas pelos estudos de epistemologia (teoria do
conhecimento) e de lógica. Assim como a investigação científica
pode chegar ao ponto de se tomar metafísica, seu próprio método
pode ser questionado mediante repetidas indagações acerca dos
fundamentos de cada asserção particular. Desse modo, a ciência
dá origem inevitavelmente aos estudos de lógica e de epistemo-

, logia e, caso nos inclinemos a dizer que as conclusões de tais
!estudos são vãs ou sem sentido, ou que suas questões são irres
i pondíveis, tratar-se-á de uma opinião filosófica, tão carente de
i argumentação como as alternativas menos céticas.
~ Aos estudos m~t~!ísicos, ~~9~ e ;piste~ológicos deve~os

\
acrescentar os ~ticºs e de Ji!psQ.fi!l'p_~I,ltlca, VIsto que, também
aqui, tão logo somos levados a investigar a base de nosso pen

Isamento, somos impelidos a níveis de abstração em que nenhuma
Iinvestigação empírica pode proporcionar resposta satisfatória.
Por exemplo, embora concebamos que um comprometimento
com um princípio moral que proíba o roubo envolva o ato de
não roubar em qualquer ocasião particular, também reconhece
mos que o caso de um homem esfaimado que rouba um pão
de alguém que não precise deve ser considerado diferentemente
do de um homem rico que rouba o objeto mais precioso de

Ialguém. Mas por que consideramos tais ações de modo diferen
te, como reconciliamos tal atitude com a fidelidade ao princípio

}
original e como justificamos o próprio princípio? Todas essas
guestões con<!?Zem-~i?~. a regiõ~.~!tint~JP.ente .1ilosóficas; OS

\ âmbitos da moralidade, éla lei e da poTItica RCarão para trás, e
í nos veremos buscando abstrações, amiúde pouco convencidos
de que elas sejam suficientes para sustentar um sistema de cren
ças, e novamente desejosos de nos refugiar em dogmas teoló
gicos.

Então, o que distingue o pensamento filosófico? As que&
tões formuladas pelos filósofos têm duas características peculia
res, a partir das quais poderíamos começar a caraeterizá-Jas:...JL.
abstra~ão e a ~preocu~ação com _a verdade. No que tanp à
abstração, quero, emiDhas gerais, diier que as questões mo
s6ficas surgem no fim de todas as outras pesquisas. .quudo
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as questões acerca de coisas particulares, eventos e dificul
dades práticas são solucionadas de acordo com os métodos dis
poníveis, e quando esses próprios métodos, ou alguma doutrina
metafísica que sua aplicação parece pressupor, são questionados.
Assim sendo, os problemas filosóficos e os sistemas destinados

\

a resolvê-los são formulados em termos que tendem a se referir
aos domínios da possibilidade e da necessidade e não ao da
realidade, ou seja, ao que poderia e ao que deveria ser e não
ao que é.

A segunda característica - a preocupação com a verdade
poderia parecer óbvia demais para que valesse a pena men-

cioná-la. Porém, é facilmente esquecida, e quando tal acontece

\

a filosofia corre o risco de degenerar em retórica. As questões
formuladas pela filosofia podem ser peculiares pelo fato de não
terem resposta; e alguns filósofos têm-se inclinado a pensar assim.
Entretanto, elas, não obstante, são questões, de modo que qual
quer resposta deve ser avaliada pelas razões alegadas para se
caracterizá-la como verdadeira ou falsa. Se não existem respos-
tas, então todas as respostas putativas são falsas. Mas se pro
pusermos uma resposta, deveremos apresentar razões para que
ela seja crível.

~ Ao longo das páginas deste livro, deparar-nos-emos com
vários autores e escolas de pensamento que se têm baseado no
que se poderia chamar de "metafílosofia", isto é, em alguma
teoria que se refira à natureza do pensamento filosófico, desti
nada a explicar como pode haver uma disciplina intelectual to
talmente abstrata e, não obstante, dedicada à busca da verdade.
Tais metafilosofias tendem a ser de um ou de outro tipo, con
forme sustentem ser a especulação ou a análise a meta do pen
samento filosófico.

Diz-se - seguindo a tradição de Platão e Pitágoras - que
a filosofia adquire seu caráter abstrato porque consiste no es
tudo especulativo de coisas abstratas, particularmente de certos
objetos ou certos mundos, inacessíveis à experiência. Tais filo
sofias devem, provavelmente, denegrir a investigação empírica,
alegando que ela só revela meias verdades, já que apenas estuda
as aparências, ao passo que a filosofia especulativa possui a su
perior virtude de alcançar o domínio da necessidade onde o
verdadeiro conteúdo do mundo (ou o conteúdo do verdadeiro
mundo) é revelado. Outros julgam que a filosofia alcança a
abstração não porque especule acerca de algum outro mundo mais
elevado, mas porque se ocupa da tarefa mais mundana da crí
tica intelectual, ao estudar os métodos e metas de nossas formas
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especüicas de pensamento, a fim de atingir conclusões concer
nentes aos seus limites e validade. Uma abstração é apenas ah&
tração do - a partir do - particular; não é abstração concer
nente a algo mais, e menos ainda a algum outro domínio de
ser. Quanto à busca da verdade, que é imediatamente explicada
como uma extensão do desejo de determinar o que se pode

\\conhecer e o que se pode provar - a verdade filosófica é sim
LPlesmente a verdade acerca dos limites do entendimento humaao. ~

Essa filosofia analítica ou crítica, expressa de modo mais
notável nos escritos de Kant, tem também dominado a filosofia
anglo-saxônica ao longo deste século, ao assumir a forma espe
cial de análise "conceitual" ou "lingüística". Todavia, a história
do assunto sugere que, em termos de filosofia, a análise, por
mais consideração que se tenha por ela, sempre acarreta o de
seja de síntese e especulação. Por mais exígua que uma filosofia
particular possa parecer à primeira vista, por mais que pareça
mero jogo verbal ou variação lógica, muito provavelmente ela
conduzirá, mediante passos persuasivos, a conclusões cujas im
plicações metafísicas são tão inalcançáveis quanto as de qual
quer dos grandes sistemas especulativos.

\'- .. Aleguei ser uma característica essencial do pensamento fi
Ilosófico o fato de que ele deve ter como meta a verdade. Porém,
'ante a desconcertante variedade das conclusões, as contradições
dos métodos e a obscuridade das premissas dos filósofos, o leitor
comum pode muito bem achar que tal meta é irrealizável ou,
na melhor das hipóteses, uma pia esperança e não uma intenção
séria. Certamente, ele dirá que, se existe algo como a pesquisa
filosófica, que visa a verdade e a produz, então deveria haver
progresso filosôfico, premissas aceitas e conclusões estabeleci
das; em suma, o tipo de constante tendência a cair em desuso
por parte de sucessivos sistemas que observamos na ciência na
tural, quando novos resultados são estabelecidos e se subvertem

I os antigos. Cº-ntu-ºo~ não é isso Que ~J;l.§ta.tamos; as obras do
1P~2-~~A!:i.~!.9t~Jes ~º_~&()ql .estudadas tão seri~~~~o

nunca foram, e é tarefa de um filósofo moderno, assim como
era para os pensadores contemporâneos daqueles filósofos, estar
familiarizado com seus argumentos. Um cientista, ao contrúio,
embora se possa interessar pela história do assunto que estuda)
pode muitas vezes ignorá-Ia impunemente, o que acontece com
freqüência. Um físico moderno que nunca ouviu falar de Arqui.
medes pode, não obstante, conhecer completamente as condus61s
estabelecidas em sua disciplina.
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Responder~se-ia a tal ceticismo argumentando que existe
progresso em filosofia, mas que o assunto é particularmente di
fícil. Encontra-se no limite do entendimento humano; portanto,
seu progresso é lento. Também se responderia argumentando
que a natureza do assunto é tal que cada tentativa constitui um
novo começo, que pode questionar tudo, e só raramente alcançar
conclusões que ainda não foram enunciadas de alguma outra
forma, expressas na linguagem de algum outro sistema. Aqui,
será proveitoso contrastar a filosofia com a ciência e a litera
tura. Como sugeri, um cientista pode, impunemente, conhecer
apenas a história recente de sua disciplina e, não obstante, ser
um cientista competente. De modo contrário, quem apenas com
preende de forma inadequada a física (o sistema físico. atual
mente aceito como verdadeiro) pode, todavia, mostrar-se um
competente historiador do assunto, capaz de investigar e expor
as pressuposições intelectuais ou a importância histórica de uma
hipótese ou forma de pensamento há muito obsoleta. (Vemos

U
ssim que a ciência e a história da ciência estão começando a

ser disciplinas acadêmicas separáveis, com pouca ou nenhuma
sobreposição em matéria de questões ou resultados.)

Entretanto, quando nos voltamos para a literatura, encon
tramos um estado de coisas completamente diferente. Em pri-
meiro lugar, é improvável sugerir que há uma tendência inata
da literatura a progredir, visto que não se pode descrever a dire
ção em que ela se desenvolve. A ciência, que progride na
direção da verdade, se constrói sobre o já estabelecido, tendo
um direito inalienável de subverter e demolir os mais ingênuos,
satisfatórios e belos de seus sistemas estabelecidos. Desse modo,
Copémico e Galileu subverteram as cosmologias ptolemaica e

\. aristotélica. Portanto, alguém gue.. nun3..Je1!h,~.~{)_~y~cloJªI.~:r. de
PlQULmeu ou até mesmo.. de .Aristóteles ainda assim poderá tor
n~eõ__m~~~E~~f~li~1~_'vivo-'nº~ssu~tõ:"""Alitêiã6:ifâ,-'ãõ con
trário, tem seus pontos altos e baixos, mas nada semelhante a
uma progressão necessária de um ponto para outro. A pers
pectiva de tal paisagem mudará com o tempo: o que se afigu
rava grandioso decrescerá com o passar dos anos e (mais ra
ramente) o que agora parece insignificante parecerá grande visto
à distância. Mas não há progresso além de Homero ou Shakes-

Ij peare, nem expectação necessária de que alguém, por mais ta-

.

lentoso que seja, que tenha lido toda a literatura produzida antes
dele deva, por conseguinte, estar em condições de escrever tão
bem ou melhor, ou até mesmo de compreender o que leu. Duastimportantes características do conhecimento literário estão liga-
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das a essa evidente falta de direção determinada: primeiramente,
é impossível dedicarmo-nos à história da literatura sem uma
compreensão plena da literatura, e, em segundo lugar, não p0
demos admitir que se adquira esse tipo de compreensão apenas
com o estudo de obras contemporâneas. Agui, há~ interpe
~~o ,e uma interdependência e"º~r.e bi~tória e crítica; porém,
n~qu~ tange à ciência, ~~'l.~ são independentes, ," -- . -

1\ b,_Jilosofia parece ocupar .algum. lugar in!~J:me~~o .!ntre f
I 'a ciência e a literatura. Por um lado, é possível, como o fez

Wittgenstein, focalizá-la com um espírito completamente a-his-
tórico, ignorando as realizações de filósofos anteriores e apresen
tando os problemas filosóficos sem ostentar uma relação auto
confessada com a tradição do assunto. Embora grande parte da
filosofia contemporânea seja desse tipo a-histórico, geralmente
não é pior por isso. Os filósofos têm sido bem-sucedidos ao
isolar uma série de questões às quais se têm dirigido, cada vez
mais preocupados com o que se tem pensado mais recentemente
e com a intenção 'de aperfeiçoar tal pensamento. A imagem é
produzida por "resultados estabelecidos" e por um movimento
que, por ser progressivo, pode chegar a ser a-histórico. Porém,
com um pouco de habilidade, geralmente se pode descobrir,
dissimuladas nos escritos de algum filósofo histórico, não só a
mais recente opinião aceita como alguma réplica surpreendente
dos argumentos empregados em seu favor. A descoberta de que
os mais recentes resultados foram antecipados por Aristóteles,
por exemplo, ocorreu muitas vezes no decorrer da história da
filosofia, e sempre de modo a levar ao reconhecimento de novos
argumentos, novas dificuldades e novas objeções que-ienvolvem
a opinião adotada, seja com a teologia escolástica de Santo To
más de Aquino, a metafísica romântica de Hegel ou a estéril
análise da escola lingüística contemporânea.

Ademais, é indubitável que focalizar as obras de historie
dores da filosofia sem se adquirir alguma competência filosófica
independente conduz ao equívoco. Um enfogue R-uramente "JUs
tórico" deturya tanto -ª fi!9!2fi.a pe'-Descartes ou de Leibniz
quanto"_~. __p~Ç.~_~ __Q~,.§Jl:ª~~s~re ~~~ ..P()~.!ª_st~__.º~te. Com
preender o pensamento desses filósofos é enfrentar os problemas

I aos quais se dedicaram, problemas ue eralmente in a consé
\ mem o .objetQ da gesq.uis,ª- I oso ica. arece quase precondiçãe

para nos introduzirmos ao pensamento dos filósofos tradicionais
que não consideremos "fechadas" as questões que eles discuti
ram, ou superados seus resultados. Na medida em que os con
sideremos como tal, desalojamo-los de qualquer lugar central
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na história do assunto. (Assim como um poeta se inspira n)
corpo de nossa literatura apesar de suas preocupações lhe pa
recerem estritamente pessoais.) Adotando-se tal concepção, lo
go se concluiria que dois filósofos podem chegar a resultados
semelhantes, mas apresentá-los de modo tão diferente a ponto
de merecerem o mesmo lugar na história da filosofia. Assim é
com Guilherme de Ockham e Hume, com Hegel e Sartre. De
parar-nos-emos repetidas vezes com tal fenômeno neste livro.
, Estamos agora em condições ª~ estabelecer uma distinção
pre~4!ar, da maior importância, entre a história da filosofia
e -a"história das idéias". Uma idéia pode ter uma história com
plexa e interessante, mesmo quando se afigura óbvio para qual
quer filósofo que ela não pode ter poder persuasivo. (Consi
deremos a idéia de que há mais de um Deus.) Outrossim, uma
idéia pode possuir sério conteúdo filosófico, mas dever sua in
fluência não à sua verdade, mas ao desejo que os homens
sentem de acreditar nela. (Consideremos a idéia de redenção.)

Õ'A fim _.~~-p_~!!!cipªr cl~ _. }J:!stó!ia da filosofia, uma idéia deverpossuir uma .~jgnificância filosófica intrínseca, capaz de desper-

I
tar o -espírito de -pesquisaci'e- um contemporâneo e _afigurar-se
CõmO-ãlgoq.1ie.Q.Q.<!exia ser sustentável e até mesmo" verdadeiro.
Pãráparticipar da história das _idéias, bast~ _que uma idéia te
nna .i!!lI~en~!~do ~]I~ló.rícamente·-a.v~?a dos homens. A história

- da filosofiã deve considerar uma Idem em função dos argumen
tos que a sustentam, mas ocorre de desviar sua atenção, aten-
tando para suas manifestações mais vulgares ou para suas ori
gens em concepções que não encerram valor filosófico. Certa
mente, o historiador da filosofia tem o direito de estudar a
ética kantiana e ignorar a obra de Lutero intitulada Sujeição da
Vontade;" embora, do ponto de vista histórico, a primeira fosse
impossível se a segunda não tivesse sido escrita. Reconhecer tais
pormenores é reconhecer que, em matéria de história da filo
sofia, o melhor método pode discrepar da prática do historiador
das idéias. Talvez seja necessário que o filósofo tire uma idéia
do contexto em que foi concebida para reexpressá-la em lin
guagem direta e acessível, simplesmente com o intuito de avaliar

l sua verdade. Assim ~en~2~l!l__.!J.~ria da filosofia se toma uma
~ discipIinaJjlosóº~a, x..não histonca.

Por conseguinte, se o historiador da filosofia se preocupa
com influências, tais influências derivarão do caráter irrefutável
das idéias e não de seu apelo emocional ou prático. Assim, a

.. De 861'110 CtIl'bitrio. (N. dos T.)
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influência de Hume e Kant será da maior importância filosó
fica, ao passo que a influência de Voltaire e Diderot será rela
tivamente pequena. Para o historiador das idéias esses quatro
pensadores fazem parte do grande movimento singular denomi
nado "Iluminismo", e, no que se refere à vida dos homens, onde
o que importa é o poder de motivação e não a irrefutabilidade,
suas respectivas influências se entrelaçam inextricavelmente.

Pode suceder que um historiador das idéias e um histo
riador da filosofia estudem o mesmo sistema de pensamento;
mas íã-lo-ão com interesses contraditórios, o que exigirá uma
aptidão intelectual diferente. A influência histórica de O contrato
social de Rousseau foi enorme. Para se estudar tal influência,
não é necessária uma melhor compreensão filosófica da obra
do que a que tiveram os que foram mais profundamente influen
ciados por ela - homens de letras, déspotas esclarecidos e agi
tadores populares. Todavia, a questão de seu interesse filosófico
é independente e, para focalizar a obra a partir da concepção
filosófica, deve-se compreender e apresentar suas conclusões
com a melhor intenção de determinar sua verdade. Para fazê-lo,
precisaremos demonstrar aptidões de tipo diferente das dos bo
mens mais fortemente influenciados pela doutrina. Podemos real
mente chegar à conclusão (não nesse caso, mas certamente no
de Os direitos do homem, de Tom Paine) de que uma obra
fg~siól~ç-ª-_delmensa impgrtância J~!s.Jºrica ~o desfruta 4~.J!!gar
significativo na história da filosofia.

\ -'-:Ao ler as páginas seguintes, o leitor deve ter em mente essa
\4istinsão_~!!Jre._~_~~!~;i~ da mosofia e a história das id~ias e

"

reconhecer que a histõría que ora esboço tanto produz como
é produzida pelo estado atual do entendimento filosófico. Meu
método, porém, não será expor detalhadamente os argumentos
dos filósofos, mas delinear as principais conclusões, sua impor..
tância filosófica e os tipos de consideração que levaram seus.
autores a. adotá-las.



Capítulo 2

A origem da filosofia
moderna

A tradição que atribui a Descartes o advento da filosofia "mo
derna" não deve induzir-nos a erigir uma barreira intransponível
entre o pensamento seiscentista e o que o precedeu, tornando-o
possível. Embora o pensamento de Descartes tenha mudado de
forma radical o método filosófico, granQ.e. parte de seu conteúdo
não mudou. Portanto, não deveríamos sUrpreendei~nos~cãso se

~
ossa demonstrar que algum argumento filosófico moderno foi

. antecipado pelos pensadores medievais, nas diversas tentativas
que eles empreenderam no sentido de reconciliar a religião e a
filosofia ou de separá-las.

O espírito de Platão e o de Aristóteles, seu discípulo e crí
tico, têm permeado a filosofia ao longo de toda a sua história
e, no final das contas, é a eles que se deve remontar a quase
totalidade das controvérsias medievais sobre o assunto. Eles le
garam ao mundo argumentos e concepções de excelente força
dramática e intelectual, não constituindo surpresa o fato de sua
influência se fazer sentir onde quer' que suas obras sejam lidas.
Todas as relígiões mediterrâneas importantes - judaísmo, cris
tianismo e islamismo - tentaram assimilar suas doutrinas ou
apresentar alguma alternativa que fosse igualmente persuasiva
e compatível com a intuição humana da natureza do mundo e
do lugar que nele o homem ocupa.

A tradição platônica e neoplatônica legou aos medievais uma
cosmologia que não só justificava a crença numa realidade supra
sensível como descrevia de modo sublime a capacidade humana
de ter acesso a ela. Platão argumentava que a verdade do mundo
só é revelada à razão, e não à percepção sensível comum, que as
verdades racionais são necessárias, eternas e (como dizemos ho
je) a priori, e que, mediante o aperfeiçoamento da razão, o ho
mem pode chegar a compreender a si mesmo, a Deus e ao mundo,
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-

na medida em que se liberta da obscuridade da experiência.
Os neoplatônicos transformaram a cosmologia do Timeu de Pla
tão numa teoria da criação, consoante a qual o mundo inteiro
constitui uma emanação da luz intelectual da autocontemplação
divina. Por ser a parte do homem que participa da luz inte
lectual, a razão conhece as coisas como elas são e não como
parecem ser. Tal teoria - inicialmente metafísica - parecia
implicar uma "filosofia natural" correspondente (com variantes
platônicas e aristotélicas). Segundo essa filosofia natural, a terra
e suas coisas situam-se no centro das esferas girantes; tais es
feras representam ordens sucessivas de intelecção, subordinan
do-se cada qual à esfera última da imutabilidade, onde Deus
habita na companhia dos bem-aventurados. A razão é a aspi
ração à esfera última, e a morte do homem ocasiona sua ascen
são a tal esfera. Essa ascensão depende de o homem deixar de
se preocupar com as coisas efêmeras e sensoriais e se voltar
para a contemplação da verdade eterna. Tal "filosofia natural"t

exposta convincentemente por Boécio (c. 480-524 d.C.) em sua
Consolação da filosofia (uma das obras filosóficas mais po.pu
lares que já se escreveram), mfluenciou Santo :Agostmho 
que toãavlãriianfêve "posição cética com relação a grande parte
da metafísica platônica - e reaparece em uma ou outra va
riante, descrita, sustentada e celebrada em incontáveis obras li-

f
terárias medievais, da lírica popular a obras-primas como o
Conto do cavaleiro de Chaucer e a Divina comédia de Dante.

Contudo, a visão consoladora proporcionada pela física neo
platônica não se fazia acompanhar de qualquer prescrição con-
trária à incerteza metafísica. Com freqüência, o sistema neopIa
tônico suscitava aos que o estudavam problemas aparentemente
insuperáveis. O que é, por exemplo, essa "razão" da qual de.
pende nosso conhecimento da verdade última, e quais são as
leis de seu funcionamento? Em que sentido ela produz insight~

eternos que se opõem aos transitórios, e como aprendemos a
distinguir uns dos outros? Qual é a natureza de Deus, e como
sabemos de sua existência? Quais são as leis que regem o mo
vimento e geração das coisas sublunares, e como a hipótese
platônica - de que a estada do homem entre essas coisas 6
passageira e de que o fim último de sua existência está além
- é compatível com sua sujeição a tais leis? A cada momento,
.a cosmologia neoplatônica evoca problemas de tipo filosófWo.

)(
Tais problemas não parecem passíveis de serem cientificameAte...
solucionados. Ao contrário, eles são propostos precisamente .peIa
sugestão de que a percepção sensorial, principal veiculo do P'It'



22 INTRODUÇÃO À FILOSOFIA MODERNA

sarnento científico, leva-nos à ilusão sistemática (embora oca
sionaImente persuasível), e não à verdade.

Quando os pensadores europeus começaram a travar con
tato com a doutrina aristotélica - através dos escritos de filó
sofos e teólogos árabes que a obtiveram, por assim dizer, pelo
direito de conquista -, eles a estudaram avidamente como fonte
de novas respostas a essas questões metafísicas. Alguns argu
mentos aristotélicos foram familiares aos primitivos cristãos,
tendo sido utilizados, em particular, na formulação filosófica
da doutrina da Santíssima Trindade. Graças aos filósofos ale
xandrinos, especialmente Clemente (c. 15()-215) e Orígenes (c.
185-254), que perceberam a inexatidão inerente ao neoplatonis
mo de seu tempo, todos os recursos da filosofia grega foram
usados na tentativa de enunciar com coerência o dogma cristão.
E com a derrota do arianismo e a conseqüente aceitação da
doutrina da Santíssima Trindade, um dos mais importantes con
ceitos aristotélicos, o de substância, assumiu lugar central na

Iform.. ulação dO. credo. da Igreja .. c.ri.s.t,.ã..... A~...si~_, .. quando .. o Concíliode Nicéia (325) declarou que o Filho era consubstancial com
oJ.ai, a teologia passõli ~j:lepender da metafísica aristotélica.
Boécio, em seus escritos sobre a Santíssima Trindade e em suas
remanescentes traduções das obras de Aristóteles, muito contri-
buiu para reforçar tal dependência. Mas só posteriormente, no
fim da "Idade das Trevas", é que todo o teor da metafísica
aristotélica passou a integrar as especulações filosóficas em que
se procurava basear a visão de mundo cristã; e, por essa época,
a doutrina aristotélica já tinha sido sistematizada e adaptada
por pensadores muçulmanos como Al-Farabi (875-950), Avicena
(890-1037) e Averrois (c. 1125-c. 1198) e por Moisés Maimo
nides (1135-1204), um judeu versado nas especulações filosôfi
cas nas quais comumente se apoiava a doutrina do Corão. Por
tanto, a doutrina aristotélica já adentrou a arena teológica os
tentando o caráter de um monoteísmo que a tinha considerado
adequada.

A conversão final dos teólogos cristãos ao modo de pen
sar aristotélico, ocorrida ao longo dos séculos Xl e XII, deu ori
gem, com a fundação de universidades em centros impOrtantes
como Paris e Pádua, ~~vimel}_toJil~ºfico ~ora ~~!?-OIni
namos "escolástica". O malOrluminar desse movlmentõ-loi San
tOThinás de Aquino (1225-1274), cuja Summa Theologica ten
tou descrever completamente a relação entre o homem e Deus,
fiando-se apenas no raciocínio filosófico, sem recorrer à asser
ção mística ou à fé injustificada. Seu mestre em qualquer assun-
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to era Aristóteles, e a subseqüente síntese da doutrina cristA

1

com a metafísica aristotélica - conhecida como Tomismo, por
causa de seu criador - continua sendo o fundamento mais per
suasivo oferecido à teologia cristã.

Para entender o subseqüente desenvolvimento da história
da filosofia, é necessário compreender algumas das concepções,
disputas e teorias que emergiram da tentativa de situar a dou
trina neoplatônica e aristotélica numa estrutura de religião mo
noteísta e, ao fazê-lo, reconciliar a ciência e a moral clássicas
com os ~ofmas da fé: ~?contr~ril?_~~_opinião de seus sucesso-

I res, os filósofos medievais não foram meros escravos aa autoIridade nem se detinham facilmente dianteª~~specuTàções ~e os
levavam a entrar em conflito com a Igreja ou o-Estado. Como
05- próprios escolásticos costumavam -dizer, Uaautoridade se
deixa influenciar facilmente", o que quer dizer que, se quisermos
conseguir seu apoio, devemos submeter-nos a ela da maneira
que desejarmos. Entretanto, é inegável que, considerada como
um todo, sua filosofia possui um aspecto conciliatório. ao sus
tentar racionalmente doutrinas que coincidem com os artigos de
fé ou lhe reservam certo espaço. Conseqüentemente, para que
possamos compreender o que distingue as especulações desse
período, devemos buscar nas doutrinas os argumentos lógicos
e metafísicos que lhes serviam de suporte.

1. A doutrina da substância

A lógica aristotélica, exposta no conjunto de obras conhecido
como Organon, foi parcialmente preservada por Boécio e pos
teriormente recomposta em sua totalidade pelos sábios islâmicos.

nEm tal lógica, Llungameptal a distin~ão entre sujeito e pro
1\ dicado. Toda proposição, pensava-se, deve consistir pe~os

nessas' duas partes, e, correspondendo a tais partes, a própria
realidade deve dividir-se em substância e atributo, sendo este
"p~digldo _~a'~.-Pilm.~a ou '~!1te~a. A distinção origi
na-se na lógica e na tentativa aristotélica de classificar todos os
"silogismos" válidos num esquema único. Acarreta, porém. evj..
dentes implicações metafísicas. Já que as substâncias podem
mudar em relação a seus atributos, podem resistir à mudança.
Ademais. se podemos aludir às substâncias. deve ser possfvel
separá-las, pelo menos mentalmente, dos atributos com que lhes

\
sobrecarregaríamos em determinado momento. Por conseguiate.
devemos distinguir a "essência" de uma substbcia - sem • qual



24 INTRODUÇÃO À FILOSOFIA MODERNA

ela não poderia ser a coisa particular que é - de seus "aciden
, tes", ou seja, as propriedades com relação às quais ela pode
I mudar sem deixar de existir. Finalmente,. consoante a concep
:, ção aristotélica, as substâncias são as constituintes últimas da
, realidade, consistindo nosso conhecimento do mundo em nossas
: várias tentativas de classificá-Ias em gêneros e espécies.
\. Um dos problemas que os pensadores medievais legaram

aos seus sucessores seiscentistas foi o de se, e até que ponto, faz
sentido dizer que uma substância pode ser criada ou deixar de
existir. Constatamos que há uma tendência inata na metafísica
aristotélica da substância a considerar todas as substâncias como
contendo dentro de si a explicação total de sua natureza, caso
em que se toma difícil conjecturar sobre como uma substância
pode criar ou destruir outra, a não ser por milagre, o que, con
soante a natureza das coisas, está além da capacidade de en
tendimento do intelecto humano. Um problema ulterior resultou
do fato de a lógica tradicional não poder distinguir os termos
individuais e os termos para espécies dos termos quantitativos (ou
"de massa"). Por exemplo, "homem" - que pode denotar tanto
um indivíduo como a classe que o inclui - refere-se a substân
cias individuais, expressando também um predicado que geral
mente as descreve. Mas que dizer de "neve" ou de "água"?
Não há "neves" ou "águas" individuais, exceto num sentido
atenuado que parece obliterar uma distinção fundamental ao
pensamento científico, ou seja, a distinção entre "matéria" e
"coisa", entre o que pode ser medido e o que pode ser contado.
A dificuldade que encontramos para enquadrar a idéia de "ma
téria" numa estrutura conceitual de "substância" muito contri
buiu para a rejeição da ciência aristotélica no decorrer do sé
culo xvn e, talvez por essa razão, o conceito de substância se
tomou o centro da investigação filosófica.

2. A natureza dos universais

Qualquer filosofia que se formula senas questões relativas à
natureza das substâncias deve examinar também a natureza dos
"atributos" ou "propriedades" que lhes são inerentes. A cosmo
logia neoplatônica transformara o mundo das idéias platônico
original - onde se situam as "formas", inalteradas, imutáveis
e que só podem ser conhecidas pela razão - na. esfera aben
çoada da imutabilidade. Mas a velha disputa metafísica entre
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Aristóteles e Platão com relação à natureza dos universais eon
tinuou no centro do pensamento medieval. Isso se deu porque
essa disputa produziu a que talvez seja a questão mais impor
tante da teoria do conhecimento, isto é, a de até que ponto o
mundo pode ser conhecido pela razão. Tomando como texto
básico uma passagem do 1sagogue de Porfírio, transmitida e
comentada por Boécío, os filósofos investigaram se os gênejos
L~l?~cies existem realmente ou _~J2~.t!~~,,'!..<?__R~nsam~nto; e, caso
existam realmente, se existem em substancias indivlduais ou se
paradas delas. Para responder a tal questão, alguns filósofos
reiteraram a posição platônica original, ao sustentar a existência
independente dos universais, no mundo das "Idéias"; outros
assumiram a posição oposta, o nominalismo extremado, ao asse
verar que os universais não passam de simples nomes e que
somente existem os indivíduos. À idéia de "azul" não corres
ponde qualquer realidade independente, ou seja, o único fato
é o de que classificamos coisas sob esse rótulo.

Guilherme de Ockham (1285-1349), um dos mais impor
tantes pensadores que defenderam uma versão da teoria nomi
nalista, também combinou-a com uma doutrina que parece asso
ciar-se a ela de modo natural. Trata-se da doutrina do empi
rismo, consoante a qual a razão, longe de ser a única autoridade
a determinar como são as coisas, subordina-se aos sentidos e
deles depende (na investigação empírica). T~m~irismo de
!I1aneira a!guma. foi invulgar no p~~~~~,ºt(L !!l~_diev ; foi· pre
nunciado põr~-'Ãi'ís'toiéles-e;-ãte-êerto ponto, aprovaào por Santo

ITomás de Aquino, que apoiou o lema escolástico "nihil in
intellectus quod nisi prius in sensu" ("'nada há no entendimento
que antes não tenha estado nos sentidos"), ditado que, ao menos
interpretado de certa forma, implica um ceticismo radical com
relação aos poderes da razão. Ockham estava preparado para
levar tal ceticismo às extremas conseqüências e para combiná-lo.
como posteriormente o fariam os empiristas, com uma teoria
da natureza e da função da linguagem que anularia grande parte
das alegações tradicionais em favor da razão. Enquanto desen
volvia tal teoria, Ockham antecipou muitas das principais con
cepções de filósofos posteriores, inclusive a teoria da causalidade
humeana, a teoria Leibniziana das relações e o ataque à teoria
do espaço e do tempo absolutos. Seguido em seu ceticiSlllO
pelo vigoroso Nicolas d'Autrecourt (c. 13OD-depois de 1350).
ele desafiou energicamente muitos dos dogmas da. Igreja, ao
argumentar que estes devem ser fundamentados na 16, e nla.
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razão, que, por mais que se esforce, nunca chegará a compreen
dê-los. Desse modo, a antiga disputa sobre a natureza dos uni
versais serviu de foco para o crescente desacordo entre empi- _
rismo e racionalismo e para a luta entre o ceticismo que se
associava ao primeiro e às convicções ambíguas do segundo.
Além disso, no decorrer dessas disputas, tornou-se cada vez
mais evidente que grande parte da filosofia, ou talvez a pró
pria possibilidade de se filosofar, depende da verdade acerca
da linguagem. Conseqüentemente, foi na época da escolástica
que a filosofia começou a incorporar a teoria do significado e
o estudo do uso como foco central e talvez determinante de
seus argumentos. Com esse estudo surgiram importantes teorias
específicas, como a das idéias abstratas (adotada por Pedro
Abelardo (1079-1142) e legada a Locke e ao empirismo bri
tânico) e a doutrina de que as entidades não devem ser multi
plicadas além do necessário. Essa última doutrina, conhecida
como navalha de Ockham (embora não se encontre de fato
nos escritos desse autor), inspirou grande parte do pensamento
científico ulterior. Nessa época, também se começou a sentir
que a lógica desempenhava papel central na filosofia, e que
era preciso fazer claras distinções na discussão de todos os pro
blemas filosóficos.

3. O argumento ontológico

Não nos surpreende o fato de a racionalista tradição platônica
de pensamento especulativo prestar-se mais facilmente a susten
tar o dogma teológico que o ceticismo empirista inspirado, em
grande parte, no ataque de Aristóteles à teoria platônica das
Idéias. Não obstante, um argumento que era aristotélico não
só no conteúdo como na forma influenciou de modo decisivo
a teologia medieval. Tal argumento é conhecido como a ,pLova

I
QDtoló.&ica (para adotarmos um termo kantiano) da existência
de Deus. A descoberta dessa prova é normalmente-atrliiUfãà a
Santo Anselmo, Arcebispo de Canterbury (l033-1109), mas não
distorceremos muito os fatos se encontrarmos vislumbres de tal
prova em certas passagens da Metafísica de Aristóteles e nos
comentários de Al-Farabí e-A:Vi'Céna:'Êla fóCrejeitadapõi- Santo
Tomás de Aqumo êDí-'sua exposição sistemática dos funda
mentos da doutrina cristã, mas, não obstante, pertence a uma
classe de argumentos que ele estava disposto a aceitar, e dos
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quais extrai sua prova da existência de Deus mediante C2 .con-

IIceitQ.._.ge..um ser necessário - um J'~cuja ~s~ºç_i!i ~~vol",~_a
eEistência. Exposto de forma muito sImples, o argumento ae
Santo Anselmo é o seguinte: por Deus, compreendemos um

i ser maior que o que de modo algum pode ser pensado. Essa
idéia existe claramente em nossa mente e é a idéia de um objeto
dotado de toda perfeição e todo atributo positivo. Mas se o
objeto dessa idéia deve existir apenas em nossa mente, e não
na realidade, deve haver uma idéia de algo que lhe seja su
perior, isto é, do ser que possui não só todas as perfeições já
concebidas como também a perfeição adicional da existência
real, o que é contrário à hipótese. Por conseguinte, a idéia do

I
mais perfeito dos seres deve corresponder à realidade. Em ou
tras palavras, a existência do mais pe~ dos seres é uma
verdade necessária. r"

O argumento parece ser um sofisma; mas tinha uma per
sistência peculiar, primeiro porque a premissa crucial em que
se apoiava, a de que a existência é um predicado, era, à luz

. da lógica aristotélica, inegável, e só quando a lógica aristo-

I
télica deixou de desfrutar da validade universal e exaustiva é
que o argumento ontológico entrou em decadência. A segunda
razão de sua popularidade foi sua associação íntima com outros
argumentos sobre a existência de um "ser necessário". Tais ar
gumentos tentaram mostrar que deve haver alguma coisa que
exista necessariamente (ou que seja "causa sui", causa de si
mesma) para que alguma coisa exista, mesmo de forma contin
gente. Alguns desses argumentos (particularmente os que Kant
chamou de "cosmológicos") serão considerados posteriormente.
Mas já podemos perceber como eles poderiam ser utilizados,
juntamente com o argumento ontológico, para respoJ!der à
questão fundamental de toda metafísica:~que (por que fi.:.
zão) existe alguma coisa? Ou (formulaiidO=ã de forma mais
tendenciosa) por que deve o Ser ser? Aqui também percebemos
a origem da sombria disputa, que ainda parece viver nas 0bs
curas páginas dos filósofos existencialistas, no que tange Lre-

1
,~o entre existência e essência. Se não existe o ser no qual
a existência e a ê'ssência coinciaem, que dizer dos outros selOS?
Participam os objetos contingentes (entre os quais devemos si-
tuar-nos) de uma essência que precede sua existência, ou ocorre
de para eles a existência ter prioridade sobre a essência? Q-.
do discutirmos essa questão, até aqui pouco inteligível, ....
importante levar em consideração sua relação com asd~
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medievais a respeito da natureza de Deus e dos universais, às
quais muitos pensadores modernos poderiam, de modo irrefle
tido, atribuir interesse meramente acadêmico.

4. Livre-arbítrio e natureza humana

( A aceitação do argumento ontológico, e a conseqüente concep
} ção _~e u~ "ser necess-árióf':--onipo~e~tee oni.sciente, leva qiiáse
\ que inevitavelmente a um determinismo rígido. Se, afinal de
1contas, tudo que é contingente depende dá natureza divina, e
I se essa natureza é regida pela necessidade, então o mundo tam-
bém deve seguir seu curso de acordo com as leis que expressam
a natureza divina. Nesse caso, como é possível a liberdade hu
mana? Os filósofos que adotaram a concepção mais platônica
da natureza divina se depararam com esse problema de forma
um pouco diferente. Conseqüentemente, ele já tinha sido dis
cutido pelos Padres da Igreja, especialmente por Santo Agos
tinho. Com a aceitação da metafísica aristotélica, ele adquiriu
nova dimensão, resultando algumas das maiores realizações da
filosofia moderna da tentativa constante de descrever a liber
dade humana, adotando-se argumentos que já tinham sido exa
minados sem serem abandonados pelos escolásticos, em seu afã
de proporcionar uma avaliação plausível da natureza e da mo
ralidade humanas no absolutismo teológico que a razão parecia
impor.

A maior tentativa que se fez para descrever a relação entre
Deus e o homem e para ajustar toda a complexidade da natureza
humana numa teologia coerente foi indubitavelmente a Summa
Theologica de Santo Tomás de Aquino. Essa obra contém o que
talvez seja a mais sutil e completa avaliação filosófica da na
tureza da emoção humana que já foi feita. Santo Tomás de
Aquino tentou não só incorporar em sua obra o que conside
rava ser a totalidade do que era verdadeiro e bem-fundamentado
nas fontes clássicas que lhe eram disponíveis, como completar
a imagem da natureza e da virtude humanas apresentadas por
Aristóteles em sua Ética a Nicômaco, e mostrar sua compatibi
lidade com a doutrina da religião revelada. Embora muitas de
suas suposições logo tenham sido criticadas pelo ceticismo de
Ockham e seus seguidores, não resta a menor dúvida de que
ele foi bem-sucedido em convencer seus contemporâneos de que a
filosofia podia não somente produzir a verdade sobre a natureza
humana, mas também sustentar as doutrinas da fé cristã, de
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modo a deixar pouco espaço para a dúvida acerca das princi
pais questões de moral e religião com as quais todo homem deve
deparar-se em alguma fase de sua vida racional.

A filosofia de Santo Tomás de Aquino dependia muito da
doutrina aristotélica da substância e das contribuições da lógica
medieval. Entretanto, apesar de freqüentemente discordar do
empirismo, apoiou com perseverança a doutrina do poder e da
autonomia da razão humana. Particularmente, Santo Tomás de
Aquino muito contribuiu para reviver o interesse (já manifes
tado por Abelardo) pela teoria aristotélica da "razão prática",
como algo que define a natureza ativa do homem. Sustentou a
teoria da razão prática a fim de proporcionar uma avaliação
da liberdade humana, juntamente com uma descrição da "vida
boa para o homem" que se recomendaria com base apenas na
razão. Assim sendo, Santo Tomás de Aquino transmitiu aos fi
lósofos posteriores um conceito indispensável para a validade e
existência do estudo ético.

5. A rejeição da escolástica

Entretanto, durou pouco o triunfo do Tomismo. ~eu primeiroIri~ iI!!P?.!!~!1!e ..!o~. o H:~a!!l!mo do Renascimento que se ini
ciava. Isso se deu juntamente com revoluções nas práticas pe
dagógicas que tenderiam a transferir a autoridade intelectual dos
eclesiásticos para os cortesãos e homens de letras e com a gradual
ascensão de um espírito de pesquisa científica hostil à pronta.
aceitação do dogma teológico. Portanto, no decorrer dos sé
culos XIV e xv, criticou-se cada vez mais a influência das escolas,
desenvolvendo-se uma consciência crescente das lacunas dos sis
temas por elas difundidos. A história intelectual desse período
é complexa, e a transição dos enfoques medievais sobre a edu
cação e a vida intelectual para os modernos foi muito menos
abrupta do que a representada por nossa moderna propensão a
transições nítidas. Só em 1685 é que o manual de lógica de
Guilherme de Ockham foi adotado na Universidade de Oxfo1'd,
embora já com o Metalogicon de João de Salisbury, Bispo de
Chartres (1120-1180), se tivessem lançado as sementes do Hu
manismo renascentista, passando-se a duvidar das teorias poda-.
gógicas medievais. Não obstante, é óbvio que ocorreu uma
mudança no clima intelectual da Europa, entre esses dois pe
ríodos, que não poderia deixar de ter as repercussões mais pr0
fundas na história da filosofia. E ospecia1mente dois~



30 INTRODUÇÃO À FILOSOFIA MODERNA

se sobressaíram, não s6 ao assumir o novo espírito crítico como
também ao formular as pressuposições intelectuais desse estilo
filosófico que preferimos chamar de moderno: Francis Bacon e

~ RenéDescartes. Ambos se uniram ao rejeitar a autoridade tra
dicional e buscar radicalmente um método. Porém, no caso de
Bacon, ao empreender tais investigações filosóficas, ele não foi
movido por qualquer razão que nós, com a compreensão tardia
do que devia ter sido feito, consideramos característica da idade

: moderna, de modo que, apesar de sua habilidade e erudição,
, toma-se mais fácil vê-lo como o demolidor dos modos de pensar
j medievais do que como o responsável pelo advento do modo
tI de pensar moderno. Todavia, é conveniente concluir este resu-

mo com algumas observações relativas à evidente contribuição
de Bacon à filosofia moderna.
~ Sir Francis Bacon (subseqüentemente, Visconde de 81. Al-
I
i bans e Lorde Chanceller da Inglaterra) nasceu por volta de
1561 e morreu em 1626, afastado dos ofícios palacianos. Ele
era um polímata e um grande sábio e, mesmo que nunca se ti
vesse dedicado à especulação filosófica ou científica, seria co
nhecido como um dos grandes estilistas da língua inglesa por

\
causa dos seus Ensaios. Mas o lugar preeminente que ocupa na
história do pensamento deve-se à sua investigação dos princí
pios fundamentais do pensamento científico, sumarizada no No-
"um Organum (1620). Nessa obra, Bacon expõe a inadequação

. da ciência aristotélica e do estéril apriorismo que ele associava

\

à tradicional 16gica aristotélica do Organon. Alegou que a lógi
ca aristotélica, sendo de caráter puramente dedutivo, não provê
método algum para a descoberta de novos fatos, mas apenas um
meio de chegar às conseqüências lógicas do que já se conhece.
A ciência que daí resulta deve, portanto, ter caráter puramente
classiíicatôrio, contentando-se com uma divisão do conteúdo co
nhecido do mundo em "espécies" e "gêneros", sem entender a
verdadeira causalidade que leva os objetos a manifestar as si
milaridades pelas quais poderíamos classificá-los em primeiro
lugar. Em vez da ciência aristotélica, ele propôs seu método de
"indução" - a postulação de leis universais com base em ins
tâncias observadas -, esperando desse modo promover o "ca-

fI
sarnento lçgal e verdadeiro ~_ª--facul~!...Q.~ e1]1Qírica~ ra
cional". Embora o desenvolvimento desse método de Bacon

. fosse necessariamente especulativo e incompleto, ao fazê-lo, ele
simultaneamente teceu várias críticas notáveis à tradição aristo-
télica e introduziu concepções que ulteriormente vieram a mos
trar-se fundamentais para o pensamento científico. Criticou a
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I
doutrina das "causas finais" (a de que a causa de um evento
poderia ser encontrada em sua finalidade) e, com ela, muitas das
preconcepções racionalis~as relativas à causaç~o que enc~n!I"a
remos nos proximos capítulos. Em lugar de tais pressuposiçoes,
propôs a idéia de causalidade como a geração de uma coisa a
partir de outra, de acordo com "leis naturais" subjacentes. Afir-

\

mou que a ciência deve sempre visar universalidade e abstração
cada vez maiores, de maneira a galgar "a escada do intelecto".
Poder-se-ia conseguir isso mediante uma teoria cujas leis fun
damentais fossem expressas não em termos qualitativos, mas
quantitativos, visto que "de todas as formas naturais [ ... ] A
quantidade é a mais abstrata e separarável da matéria". Essa
concepção de ciência como a formulação das leis quantitativas
em breve viria a alcançar a supremacia intelectual, após as des
cobertas de Galileu e de Harvey. Bacon também atacou o que
considerou arbitrário e convencional na ciência aristotélica e,
ao fazê-lo, introduziu sua doutrina das "Formas", que prenun
ciou a que viria a ser cogitada por Locke, ou seja, a de que a
ciência deveria lidar com o real e não com as essências nomi
nais das coisas (ver p. 93).

Mas antes que se pudesse sentir totalmente a influência de
.. Bacon, a filosofia sofreu uma convulsão radical. Isso foi cau
f sado pela declaração ",de...Descartesd~que todos. o.s!cs~tados
I obtidos pela filosofia eram. infundados ~t{ ..9~~~pu~esse .1l,aver
\ ~~o.~ºº acerca de suas premissas, bem como um método através

\

do qual se pudesse avançar a partir das premissas. Só após o
Cartesianismo é que a natureza do pensamento de Bacon veio a
ser totalmente apreciada, e, por essa época, as disputas escolás
ticas pareciam irrevogavelmente distantes.
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Capítulo 3

Descartes

Renê Descartes (1596-1650), pai da .fi1os9fia ..m.9.gçma e matemá-_
: ticofamoso, merece o lugar eminente ..que...sa.Jbe atribuj por
i ouas__!:ª-z.õ.es...P.rímeiramenteL 1'91;'.. ter 1J.ll~çªdo com afinco um
i método em todos os ramos da ,investigação humana; em segundo
[Iugar, por ter introduzido na filosofia, ·emgraijFP::àí1~=-àe.y~_
; á essa busca, }IllJ,jtQ$.,dos.. conceitos e ..ar&.lJ,.me!ll~~ ~e 2esd~
i enfã(j']ne'-iêii1-servido de fundamento. .
---Contemporâneo de Bacon e Galileu, e antecessor imediato
de Newtõn- (dõ .. qual' antecipou .muitosêoriéeitõ~r,-"nescaI1es f01

-gID perfeito representante do novo espÍIiULc~n.tifiçQ. Embora
temesse e respeitasse a censura.da Igreja (comg mostra o fato
de.tel';·-em -1633., "1mpedidoa'publicação--,io-'F1tl~ 3"b,e #I

universo, ao ser informado da condeeeeãe- de Gemeu), 'piC!
acatou outra autoridade intelectual' além da "luz natural" da
razão. Tal atitude apartou-o não só das tradições escolásticas
~ I .IU1I1"li, como também das preocupações mundanas dos
humanistas da Renascença. Para .. Descartes, Q.s_X~mJ.1&'!Qs..Ji!Ui:.

t~_..E.~~ _!~.~!_~.peculação.anteriõr-- tinii~lIn"de-~erpo$t()$d~_I!~..9!ou, )si.enso~ até <we••s.e.Pu.....dessem. ,_~.s.. t.a..~.~l~c.er. p.. n... ·.n._.~.ÍP,. !.o.....L.claros
e indu ltávels a partire.dos. .quais.fQsse..Q()$_Si~.~!.~Y~~~-!~~' ~~
~!!.º_~e...tais princíIti~-,-_ll:enhll1I!_ sistema, científiçQ._"Q~~..;!8
ffsico, poderia ..~~!_,~celto., E apesar de todas as suas invesngã
.çõés, .Descartes não descobriu esses princípios básicos nas obras
que leu. Assim sendo, iniciou um programa de reforma inte
lectual radical, que r~a n~a mudança de perspectiva fi
losófica tão grande que a escolástica seria por muito tempo dei
prestigiada. Mesmo 'nos diás de hoje, a filosofia medieVir":ri
ràhlente é estudada em nossas universidades e ainda mais rara
mente compreendida.

~
-.Aprim@i1'\ obra imp~rtanf~ d~"~s~iq./~ .

ob,e o ~tQdQ -(163'1-)- esctrto e\u"'franc'&t-1íum 'Mdlo ....ftIl,./
.'
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mente elegante e distinto. Nessa obra, Descartes anunciou seu
propósito de dedicar seu pensamento à descoberta sistemática
da verdade e à eliminação do erro. Depois, .ele escreveu SUa
obra-prima, as M~ditações da filosofia primeira, publiêadã---elil
latim em 1641,--quê--logo foi seguida por inúmeras objeções de
vários autores, prontamente respondidas por Descartes. Suas
duas outras principais obras filosóficas foram Os princípios de
filosofia (1644) e As paixões da alma (1649), constituindo a
primeira uma ambiciosa tentativa de sistematizar seu método
filosófico e dele derivar os fundamentos para uma avaliação do
mundo físico. A segunda era uma investigação da filosofia da
mente que, apesar de muito interessânte, não pode ser abordada
neste livro.

A verdade é que, apesar da enorme influência da ciência
,I experimental, a distinção entre ciência e filosofia não era clara

para os filósofos contemporâneos de Descartes. Ele mesmo 
apesar de conhecer muito bem a física e de ser um autêntico
gênio matemático - demorou a perceber a diferença. Assim,

I
como ele mesmo diz, chegou a acreditar que o conhecimento
humano é uma árvore, que tem a física como tronco e a meta
física como raiz. Só através da investigação metafísica é que
se pode discernir a base do conhecimento humano. Nessa in
vestigação, Descartes foi conduzido por sua famosa "dúvida me-
tédica", método destinado a, dentre todas as nossas pretensões
de conhecimento, selecionar aquelas cuja validade não podia ser
assegurada. "'.'

É possível duvidar não apenas da evidência dos sentidos
e da memória, mas até mesmo das pressuposições mais básicas
do pensamento científico. Por exemplo, eu posso duvidar de que
exista um mundo de coisas situadas no espaço que me circunda,
e de que experimento esse mundo e ajo sobre ele de modo pre
visível e compreensível. Descartes pede-nos para imaginar um
espírito de tamanho poder e malignidade que cause em mim
todas as minhas experiências e todas as crenças que lhes são
associadas, com a intenção manifesta de enganar-me com rela
ção a elas. Que garantia temos de que a existência de tal "gê
nio maligno" não é a verdadeira causa de minha experiência
atual? É inútil responder qu~ a hipótese é. muito improvável.
Teoricamente, se não tiver certeza alguma, não terei em que me

. apoiar para conhecer o que é provável e o que não é. Minha
•própria experiência, já que é igualmente compatível com a cren
; ça do senso comum e com a hipótese de um gênio maligno, não

i me dá qualquer razão para optar entre elas.
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Repetindo esse argumento e outros similarmente embasados

e de efeito semelhante, Descartes pôde convencer-se de que só
poderia ter certeza daquilo de que não pudesse duvidar. Qual
quer coisa que de algum modo fosse dubitável tornava-se, pelo
argumento supracitado, absolutamente dubitável. Portanto, o
único fundamento do conhecimento deve consistir em proposi
ções das quais, por alguma razão, nãose pode duvidar. A me
tafísica deve partir de uma verdade que nao apenas" seja evi
dente, mas, de certa forma, autoverificável. Descartes ofereceu
o famoso exemplo: "Eu penso". Às vezes, a proposição básica
era formulada como "eu existo", ou até mesmo como "Penso,
logo existo" (cogito ergo sum) - originando nesse caso, entre
alguns críticos de Descartes, a impressão equivocada de que o
"cogito", como veio a ser conhecido, é um tipo de inferência.
Todavia, tendo em vista nosso objetivo atual, basta considerar
a proposição "eu penso".

Consoante Descartes, essa proposição é peculiar na medida
em que não pode ser cogitada sem, ao mesmo tempo e pela
mesma razão, ser verdadeira. Não se trata de uma verdade
necessária; poderia ser falsa. Não obstante, tenho certeza de
que é verdadeira, visto que, mesmo se eu duvidar que penso,
minha própria dúvida o confirmará. Em outras palavras, a pr0
posição "eu penso" é autoverificável, ou seja, a simples possi
bilidade de pensá-la estabelece sua verdade. Assim sendo, é
absurdo dela duvidar. Nessa_gr:ºP9~ição, Descartes enc.Ql!.!!Ou o
que queria, isto .é~a baSe .. indubitªY~l.~Q!>.l~._ª_-9.!!al erigiriaseu
~is~eIlll:l de crenças, Do mesmo modo, sentiu que podia 'a-eaiiiír
sua própria existência, -êomo""êõls-a'que peíisa~"equêéxécúta'â

"exP~~~ci~elfç~~a~a~;=ss~~~::f~'a, .d:~~ifÇle~arí~rt~
dois pormenores: primeiro, que é uma verdade contingente 
poderia ser falsa. Por conseguinte, pode embasar a dedução do
outras verdades contingentes. Descartes não se limita a racioci
nar sobre um~lffido -Q.e.,q~çe~i<!.~dÇi·J.mutá.v_çlS~-·Ení"·segundO

lugar:, como ele assinala, tal ve.t:.dade ..~_çP"-ªC?Çi<.la pela ..~~l\lZ .. Il@:

~~l da razão, ou. seja,. PO!'1.!I!LPf.Qce~~o5uja..y"ª.i4açle PQcje
te.!'.'p~rcebida por qualquer ser racional. Á existência dessa "luz
natural" é mais uma precondição de toda investigação filosófi
ca que uma suposição arbitrária. Devebaver um momento. em
~a..J~J!º,~itp.l!les.~en!~L t!,-,ç,q1J.ii.•.mi.íni~.liã· ',-validade de úDi'
~~!!~<?~o.l!_.ª .y~r<!!.<!~_ 9~". _~~_idé~a. Caso contráiiõ:-õ"pro:;
pno processo de raciocínio será questionado, o que resultad
num ceticismo absoluto. Se não se confiar na razio, aio .. po-
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derã provar nem o ceticismo nem o seu oposto, o que resultará
numa obscuridade intelectual absoluta. Ê claro que Descartes de
maneira alguma pretendeu que seu método de dúvida radical
lévassea um ceticismo absoluto; na verdade, ele teria justamente
consIderado tal ceticismo incoerente. ... .~

·o:.:;~i~_quando é que a verdade de uma idéia ou a validade.
}fI..LY.m...ar~~mloJ_!~y~l!lda à razão? ~§-ª._.é uma das questões

filosóficas básicas, isto é. é:!..J!a.dI).J:ltllr.eza .. e dos limites do quê"
veio a ser conhecido comQ conhe.cim~n..tQ ..Q priori. Para Descar
tes (que não usou o termo &t"a"-priori") , o primeiro exemplo de
tal conhecimento é o conhecimento da validade de um passo
num argumento. Por exemplo, posso perceber que à proposição
"p e q" segue-se "p". Para explicar isso como uma operação
básica da luz natural, Descartes diria que a relação entre "p
e q" e "p" é algo que percebo clara e distintamente. Utp.-ª.c.QÍ.sa
que percebo clara e distintamente é algo cl;lJ~_._~~rdade posso dis:

(

c;...nili:recorrendo apenas à _l'!.~_.Il~~lJ.!~L_d.a.: razão, Çlareza e dis
!!,.nção nâo..sãa.a..mesma coisa: compreendo intelectualmente uma
idéia clara sem qualquer auxílio dos sentidos ou de ações ex
~riores à rninbaprópIlá.· cgpacídade .inata de raciocínio, Mas
tal idéia pode .,s~r.mistm:ªºiLc()m noções intelectuais menos ela
!~~e... IIléÜ.§. .confusas... e.nessa.caso .. não será distinta. Só qu~do

a considero em sua forma distinta é que estou em condições de
jul[.a!,.sYav~:-õU-ialsidãde. ---..- '- -.. .. ..-

-- Tendo demonstrado sua própria existência e introduzido a
idéia de uma "luz natural" da razão pela qual vamos dessa pre
missa a quaisquer conclusões que dela possam advir, Desc~J;!es

prosseguiu refletindo sobre sua própria natureza. ~vi4.€?n!e,.ar:-.

gumentava ele, que sou uma c_oisa que pensa. Além disso, visto
que não posso conceber a mim --mésm6-ã não ser pensando,
pensar f~~~Q.'!.~~"',:ª~"._~I~eã=~s~.~nda. ('~IJensar" -. cogitare 
era palavra de atllP!!L aplicação para Descartes, abrangendo to
dãÇ-ãS·mãiines1~çÕ~s .. conscientes da vida mental.) Contudo, por
mais que tente, não conseguirei descobrir outra propriedade
além do pensamento pertencente à minha essência. Por exemplo,
embora me pareça que tenho um corpo que posso mover à von
tade, posso prontamente conceber minha existência sem esse
corpo. Por conseguinte, o fato de eu ter um corpo não constitui
uma propriedade essencial minha. Conceptualmente, eu poderia
(embora seja uma questão de fé que existirei de fato) existir
após a morte do corpo. E em tal existência eu continuarei a
existir como uma coisa pensante.
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Esse argumento, que proporciona a Descartes a base para
asseverar pelo menos a possibilidade da imortalidade, pode ser
criticado por muitas razões. (Particularmente, a idéia de que já
que não posso conceber a mim mesmo a não ser pensando, pen
sar faz parte de minha essência, é um tanto coníusa.) Entretan
to, ela embasa uma tese cartesiana de grande importância, que
dominou a filosofia por séculos, e que Descartes expressou ao
dizer que existe uma "distinção real" entre. corpo__~.._aF.!!!. Asso
cia-se a essa tese uma concepção que logo voltarei a abordar e
que, para condescender com discussões recentes, chamarei de
"teoria cartesiana do espírito". .: . !~)C l'{'L)A) l.

Demonstradas 'Sua própria existência e natureza, Descartes:

1
bUSC. ou então superar a dúvida .corrosiva que h.a.' muito o â.cossar.a,
de modo a ser capaz de fundamentar com segurança seu conheci-
-mento do mundo exterior. Como se vê até aqui, as conclusões-caz

Jfesia-Da5-s6 diziam respeito a si mesmo..e ao-'conteúdo_~~~..:-~

I piiá_çº!!!~çiência. p sua própria dúvida metódica o obrigara ~
limitar-se aóque "chamarei de "caso da primeira pessoa", pois,

"ãtéaqul. ele não encontrara qualquer argumento que lhe p~
I>IclasSe iimasafda. Não obstante, era fundamental encontrar .tal.
!irgumenici:--p'ols .,seu empreendimento o exigia. Ele queria alcan
çar uma coAcep9.~o do mundo que fosse, num sentido totalmen
te específico, objetiva, isto é, queria mostrar que, independente
mente de seus pensamentos e percepções, existe um mundo que
poderia, a qualquer momento, diferir do que parece ser para

, ele, do qual ele fosse apenas uma parte finita e falível e cuja
i verdadeira natureza ele só pudesse descobrir mediante laboriosa
Linvestigação.. i\. pecJlJiªriºade4~_.primeira pessoa é, em linhas

~_rli~.s,. a de queçdo ponto de vista da primeira pessoa, nãoso
_fazA~~tinç~o~ntre ser e aparência. Meus estados mentais cons
~Cí~n-.!e_~.~~o como m~.ll.p_ª:r~çeIP-..._e me aparecem como são; que
/JIlais, afinal .. de contas, quer dizeC"consciêndâ'-;? 'Evldentemen-

l
ite-;- -o~ô~~eCimelit~" dapriÍneira pessoa não consegue ultrapassar
a subjetividade e alcançar o conceíto de uma ordem indepen
dente objetiva. Pois o conceito de tal ordem é o conceito de
uma divergência potencial entre ser e aparência. Para Descar-
!~s,e~~ll~ºiY~.r"&~l}cia não §~_Jº!Q.a.J:ª.~y~den.te.,~Jmplesmente peIã
reflexão sobre seu próprio estado de espírito atual. -

Portanto, .:Q~s.cartes precisava estabelecer ,.8 .existência de pel~
menos um ser. que fosse independente de si mesmo e em .relaçlô
80 quar'efe' pudesse sifuat:'se como parte de um. j)jUild<robj&:
tiv<? É característico de sua época, e do elemento de seu -inétoaó-·
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~o~~!ic~ ,~~~~is. tardeyJria ..aser chamado de "racionalismo",
o~ato~Ç!~,J:l~~.~e .momento, ele optar pela demonstração da exis
tênciã cleDeus. Como veremos, a importância metodológica
d~~~.eS:ÇQ\ll~L!2i j.~ensa. 1//~ I: :",( : '

Descartes apresentou dois argumentos para a existência de
Deus.) que, respectivamente, eram versões dos argumentos "cos
mológico" e "ontológico". Ambos mostram até que ponto seu

, pensamento, apesar de ter rompido radicalmente com a tradição
escolástica, permaneceu fiel às concepções medievais que sua
educação filosófica lhe transmitira. Os dois argumentos são os
, uintes: primeiramente, sou um ser imperfeito (o que é pro-
[vadQ pelo (ato de eu poder duvidar e, conseqüentemente, não
ipossui( conhecimento perfeito); Mas, tenho a idéia de um ser
mais perfeito (de Deus), e de onde vem tal idéia? Ela não pode
ter sido concebida por mim, já que, pela luz natural da razão,
é evidente"que deve haver "tanta realidade (perfeição) na causa
quanto no efeito". Visto que minha idéia de um ser mais per
feito e a idéia mais perfeita, sua causa deve também ser uma
coisa perfeita. 'Conseqüentemente, não pode ser causada por
mim, mas' por Um ser perfeito, isto é, pelo próprio Deus. ,A
premissa crucial (considerado manifesta pela luz natural, mas
de fato dificilmente inteligível) de que há pelo menos tanta
realidade (perfeição) na causa como no efeito é intrínseca 'a
esse argumento. Tal premissa inclui precisamente o conjunto de
suposições exigidas pelo argumento ontológico, ou seja, que a
realidade pode admitir graus, sendo, portanto, um predicado ou
propriedade de coisas, e que a realidade (ou existência) é um
tipo de perfeição. Se admitirmos tais suposições, o segundo argu
mento cartesiano, o_ontológico, seguir-se-á imediatamente: te
nho .uma idéia de um ser 'mais-perfeito; percebo clara e distin
tamente que tal ser deve contar todas as perfeições e, por con
sePJinte, qualquer grau da realidade. Em conseqüência, tal idéia
epntém a existência, o que quer dizer que a essência de Deus
,ontém sua existência. (Descartes acrescenta que não se pode
dizer isso com relação a qualquer outra coisa.)

O primeiro argumento é "cosmológico", na medida em que
I parte de uma premissa acerca do mundo real (a de que tenho
I uma idéia de Deus) e indaga sobre o que causou a verdade de

I
tal premissa. A forma mais usual de tal argumento simplesmen
te indaga muitas vezes sobre o que levou o mundo a ser como

. é agora, até que a questão pareça requerer a resposta de que
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houve uma causa primeira, que tem a propriedade de ser causa
sui, ou explicação de si mesma./ Por conseguinte, o argumento
cosmoíógico, como Kant assinalá em sua famosa crítica da teo
logia racional, sempre vai requerer o apoio de um argumento
ontológico, sendo este simplesmente a tentativa de explicar como
Deus pode ser causa sui (Crítica da razão pura, A. 608). Em
Descartes, a interdependência dos dois argumentos é mostálda"'-
~~~ forma sucinta no princípio escolástico, qll~ ele ale.gà derivar"
da luz natural, de que deve haver pelo menos tanta .re<lljºªçl~~

\cáUsa como no efeito. Tal princípio é vital para a prova ,c~§JPQ:..
1ógtc~-de-Descartes e também depende das preconcepções ,.fw1.
oamenfãis.d.o argumento, ontológico para ser inteligível,
" Pensando que demonstrara a existência de Deus, Descartes
prosseguiu tirando as conclusões que desejava. Em primeiro lu
gar, a de que existe um mundo objetivo do qual ele, Descartes,
era apenas uma parte pequena, dependente e finita. Em segun
do lugar, a de que, já que Deus é todo perfeição, ele não engana
a ninguém. Daí se conclui que as faculdades que são inatas a
Descartes, quando usadas de acordo com sua verdadeira na
tureza dada por Deus, o levariam à autêntica descoberta e não
ao erro. Em outras palavras, a hipótese do gênio maligno pode
ser descartada, bem como qualquer outra forma de dúvida ra
dical. A existência de Deus garante essas pretensões de conhe
cimento que Descartes, ao utilizar suas faculdades com toda ha
bilidade, estará naturalmente disposto a sustentar.

Neste ponto, surgem duas dificuldades, já apresentadas a
Descartes na .série de objeções coligidas por Mersenne (ver p.
48). Em primeiro. lugar, como Descartes~M'!içª_A_.PPlS!'Wi

dade de 'erro? Se Deus .n,ã.<?e:'1~,é!..~__n.!!1~~_.Eor q~e permite
qualquer fÕrmJL.!:te. J~r..toJ Em segundo .Jugar, se a eXlsfenêiif 'ã6
ITéüs é necessária para garantir os jufzos sobre o mundo a que,
ao usar nossas faculdades da .. 'JáeIhor maneira, instintivamente
chegamos, então não precisasaos estar seguros da existência do
Deus ~§, _d.~.-PQ.qeIJllO~~La.ntjL..'llUt:lS...P~I.:çeQçº~s. .~:cll!t~..~
~~istintas" pelas quais .",~~" prova tal existência têm realmente a
autoridade que apareatam ter? Nesse caso, não depende a valida
de do argumento 'da existência de Deus implicitamente da ver
dade da conclu~ão? Em outras.~alavras, não é etê>~ircular? Res
pondendo à .. primerra dessas dificuldades, Descartes "~~senvolveu
uma complexa teoria do_.~a,,!entitn~glo': i vt.iQã~~
atnbuíY'ass'eritííiientõ"'''r categoria da vontade. Ao respon i,
s6guÍ1~'. dificuldade (sobre a qual os eruditos fizeram co
muittt tinta), é provável que Descartes de fato pensasse quo •

/
/
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"percepção clara e distinta" deve acarretar sua própria garantia
e, por conseguinte, que o único erro que se poderia cometer
quando se elaborasse uma prova que de fato fosse válida deve
fia ser um erro de memória. Tal erro poderia ser eliminado
simplesmente pela repetição da prova a tal ponto que ela final
mente pudesse ser apreendida num ato singular de "intuição"
intelectual.,·-' / ..~ 1\ ; .·tr.-}-~/\ .~_ .'

~ ... _ •• ,.0 ,. - '._

-t> Agora, e necessário voltar às partes da filosofia de Descar-
tes pelas quais mais freqüentemente ele é lembrado - suas con-

Icepções sobre a ~!!!(U~. amatéria, por um lado, e sobre a razão
e os sentidos, por outro. §...J2..Qr_~~lJ.~a dessas concepções que
agora podemos considerar .p<!.ss;ar!es o fundador das fílosoíias

nqU~-.Q..revaleceram n_o_~.§~C;y,1.QS_~.YIle XVU!: o Racionalismo e o
J' Empirismo. A concepção cartesiana de matéria está, de fato,

íritlmamtmte ligada à sua epistemologia. Grosso modo, numa
famosa passagem das M~4ita.ç.ijes, ele reflete assim: considere
!J1os .um pedaço de cer!i....~J~L t~nL.Yma.- certa forma, tamanho, cor
e cheiro -,='-em süIDa, certas qualidades que posso perceber
através dos sentidos. É tentador dizer, portanto, que meus sen
tidos me revelam a natureza desse pedaço de cera e me dizem
o que ele realmente é. Mas quando o aproximo do fogo descu
bro que sua cor, sua forma, sua solidez e seu aroma, ou seja,
todas as qualidades em cujos termos eu poderia tentar descrevê
lo e distingui-lo das outras coisas, sofrem uma mudança, po
dendo até mesmo desaparecer totalmente. E, não obstante, ele
ainda é o mesmo pedaço de cera. Descartes pensou poder con
cluir que tal objeto possui suas qualidades sensíveis apenas aci
dentalmente - elas não fazem parte "de sua natureza" nem lhe
são "essenciais".

• Ao refletir sobre esse pormenor, Descartes chegou à con
clusão de que não só os sentidos são intrinsecamente incertos
para discernir a realidade do mundo físico, mas também de que
a real natureza dos objetos físicos deve consistir em algo dife
rente das qualidades sensíveis. Essas qualidades simplesmente
constituem o modo passageiro em que a verdadeira essência fí
sica se oculta, e, se devemos conhecer essa essência, temos de
consultar, não os sentid"ps, mas o entendimento, que é o único
capaz de captar as essências' das colsas. Então, qual é a essên
cia dos objetos físicos - qual é, como propõe Descartes, a subs
tância material? As únicas propriedades que a cera parece ter

\
essencialmente são a extensão no espaço, a flexibilidade e a mu

.tabilidade. Em outras palavras, a substância material consiste na
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-extensão (espaço) juntamente com os vários modos nos quais
e através dos quais a extensão pode mudar. Tal conclusão nos
proporciona o _primeiro princípio da ciênciafísica:~ e-Descartes"

"confirmou-o ulteriormente por meio de suas reflexões sobre ,geo-
metria. Essas reflexões mostraram-lhe que realmente temos, como
ae--assinalou, percepções "claras e distintas" de todas as idéias
de extensão, e podemos conhecer suas propriedades _somente.. __
através da razão, por meio de uma ciência dedutiva que não
faça referência às propriedades sensíveis das coisas, -
.- --' O argumento, que expus de forma muito resumida, teve
importância histórica considerável, antecedendo diretamente a
distinção feita por Locke entre qualidades primárias e secundá
rias (ver capítulo 7), sendo também o enunciado mais claro que
Descartes fez com relação à posição que posteriormente viria a
ser conhecida como racionalismo. O Racionalismo descobriu a
chave do conhecimento, até mesmo das coisas -"sensíveis", na
reflexão racional e não na observação empírica. O argumento
relativo à cera mostra que a falta de confiança nos sentidos e
a doutrina racionalista de que existem essências cognoscíveis es
tão intimamente ligadas, e que juntas empreendem uma busca
dos princípios a priori de investigação. Tais princípios (como
os axiomas geométricos) resultarão em verdades necessárias e
universais. Como veremos ao considerar a filosofia de Leibniz,
será difícil para o racionalista explicar a natureza e a possibili
dade das verdades contingentes - de proposições que, apesar de
verdadeiras, poderiam ser falsas.

/
Porém, embora Descartes fundasse desse modo o raciona-

l
lismo, havia outro aspecto de sua filosofia que o aproximava
mais do empirismo ulterior que de seus sucessores racionalistas

Iimediatos: a subordinação da metafísica à epistemologia. Isso
acarretou imediatamente duas conseqüências. Em primeiro lu..

I gar, a concepção do caso da primeira pessoa como prioritário;
em segundo lugar, a concepção de espírito que veio a ser conhe
cida como cartesiana.

O método cartesiano resulta automaticamente na prioridade
do caso da primeira pessoa. Descartes-parte da questão _~~ÇQJI.lO

eu posso coP;!J...~E~~r 2!!_ ter certe~ª..-º_tt....~as gu~ afirmo. conhe-.
cer?". Imediatamente, como resultado de tal questão, seu pen
Sãinento se volta para si, para o conteúdo de seu próprio espie
rito e as certezas específicas que lhe são associadas. Embora a
peculiaridade do "cogito" resida em sua natureza autoverifica..
dora, através dele se ocultam inúmeras outras certezas. pode-
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riam ser chamadas de certezas do "privilégio da primeira pes
soa". Sou capaz de conhecer o que penso, sinto e experimento
c~ u!!!-ª-=-aut01:!ª.~u:te .. que dile.re .totalmente de qualquer oulta

< autoridade vinclllada.ao meu conhecimento de outra pessoa ou
;'-'êÕÍsa. No caso de .minha própria mentalidade, o que é parece,
I "e o 'que parece é. Assim sendo, o caso da primeira pessoa parece

~... }1 proporcionar um paradigma de. cer.t.eza... e.... ,.a partir dessa certeza,
talvez seja possível al,Ç",ançar .Ar~ºu,ªJmepte uma concepção sis.:

I $roátjca 99 BWAdo. Embora o próprio Descartes não tenha de
senvolvido tal concepção dos "fundamentos" do conhecimento
- por se basear num argumento racionalista da existência de
Deus, cuja premissa não era o privilégio da primeira pessoa
como tal, mas apenas o status lógico peculiar do "cogito" -,
ele a proporcionou com ímpeto significativo. Entretanto, deve
mos voltar-nos para o empirismo ulterior a fim de encontrar tal
concepção plenamente desenvolvida.

O fenômeno do privilégio da primeira pessoa - várias ve
zes descrito e explicado - levava diretamente à concepção car
tesiana da natureza da mente humana. Consoante tal concepção,
a certeza imediata que tenho de meus próprios e_stag,º.§..._gl.e.~tais

contrasta de tal modo com minha incerteza -scerca de todas as
~

cois3!.l!!l!!~~.~ q,ue ch~~~ a sustentar a_,!~ir~~,Ç,~P_~ºm!overtid~
de que sou um ser imaterIal e s\!t>.§tag~l'!!~ ~çidentaL e JelIlPora
~~~!:1te unido ao cor~o mediante o gual aig. Sou uma substân
cia, mas não uma su stâncla material, e minha percepção pri
vilegiada do conteúdo de minha própria consciência deve ser de
algum modo explicada por aquela. Descartes reconheceu que é
um tanto difícil conceber como espírito e corpo se articulam;
propôs várias hipóteses incompletas e, em última instância, absur-

l
d.as para explicar como essa coisa imaterial poderia interagir
com a substância material, e seu grande fracasso em produzir
uma explicação induziu Spinoza a prover uma explicação revo
lucionária de como alma e corpo se relacionam.

A concepção cartesiana de espírito tem-se afigurado óbvia
e irresistível aos filósofos ao longo dos séculos. Caricaturada
por Ryle* como a concepção do "fantasma na máquina" (e
apesar da alegação de Descartes de que não estava alojado em
seu corpo como um piloto num barco, ele pouco ou nada disse
para impedir que tal caricatura continuasse persuasível) , ela re
presenta uma ilusão profunda, produzida pela quase totalidade
do pensamento epistemológico. Geralmente, a epistemologia ad-

• Gilbert R7le, The Con(Jept oi MiM, Londres, 1949.
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mite que meu conhecimento da natureza da mente deve derivar
de meu próprio caso, e que a certeza que acompanha tal conhe
cimento é também uma garantia da teoria da mente que parece
explicá-lo. Uma das características mais impressionantes da fi.
lo~<?fi.ª_..recente tem sido a demolição de tal ~9_qJêi_~º~i!f!Thãn§

com a conseqüente destruição da concepç~~o '~ua1ista do mundo.
-~-"""'j,~~



Capítulo 4

A revolução cartesiana

No capítulo anterior, apresentei algumas razões filosóficas em
favor da opinião, agora comum, de que a filosofia moderna tem
início com Descartes. Mas há outras razões para apontá-lo como
responsável pelo advento da filosofia em sua forma moderna
que podem parecer mais pertinentes ao historiador das idéias que
ao filósofo.

Em primeiro lugar, Descartes não foi apenas um filósofo;
foi também grande matemático e um dos criadores da física mo
derna. Embora atualmente possa ser usual distinguir essas dis
ciplinas, à época de Descartes isso não era comum, nem tal prá
tica incentivou o desenvolvimento de qualquer uma delas, Des
cartes pertencia ao mundo posterior à Reforma, em que, en
quanto a autoridade da Igreja e das escrituras diminuía, aumen
tava o desejo de conhecer e experimentar. Apesar de quase todos
os filósofos e cientistas da época acreditarem sinceramente nos
dogmas religiosos, eles trabalhavam independentemente de sua
coação intelectual, confiantes de que só pela diligência estabele
ceriam a verdade acerca de questões que por séculos tinham per
manecido obscuras.

Com relação à revolução científica de que Descartes parti
cipou, tem-se dito que

já que [ele] subverteu a autoridade da ciência não só da
Idade Média, mas do mundo antigo - e resultou não
só no eclipse da filosofia escolástica, mas na destruição

,. da física aristotélica -, ela ofusca tudo o que se fez desde
o advento do cristianismo e reduz o Renascimento e a
Reforma a meros episódios, meros deslocamentos
internos dentro do sistema da cristandade medieval."

• 8ir Herbert Butterfield, Bise 01 Modem Soience, p. vii.
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E agora não se pode duvidar de que o fato de os historiadores
da cultura preferirem encontrar o grande divisor de águas entre
o medieval e o moderno no Renascimento tem obscurecido e,
até certo ponto, deturpado o verdadeiro desenvolvimento, não
apenas da filosofia ocidental, mas do pensamento ocidental como
um todo. Da antigüidade até meados do século XVIU, a ciência
e a filosofia andaram de mãos dadas, sendo as descobertas cien
tíficas impedidas ou possibilitadas pelos desenvolvimentos filo
sóficos, e estes precipitados pelas mudanças na ciência e, até
certo ponto, forçados por elas. Portanto, do ponto de vista da
história das idéias, é impossível separar o desenvolvimento da
filosofia do desenvolvimento do pensamento científico, e, quan
do considerados conjuntamente, toma-se evidente que o mo
mento mais significativo no desenvolvimento de cada um deles
ocorreu, não no Renascimento, mas no início do século xvn, no
tumulto intelectual que, até certo ponto, causou o pensamento
de Descartes, e em grande parte foi causado por ele.

Já no século xv, os problemas do método científico tinham
sido vigorosamente discutidos - notavelmente na Universidade
de Pádua, onde se reconheceu que os experimentos são funda
mentais na investigação científica, e também que os resultados
experimentais só podem ser plenamente compreendidos por uma
ciência quantitativa, e não por uma ciência qualitativa. Bacon
tentara descrever a forma de tal ciência e a lógica que a regeria,
e homens como Harvey e Galileu a exemplificaram em seus
escritos e pesquisas. Mas Descartes, em parte devido às suas
grandes preocupações epistemológicas, introduziu com notável cla
reza a sugestão de que deve haver leis físicas fundamentais, de
um tipo tão geral que proporcionam a explicação de tudo, e, não
obstante, tão abstratas que resultam, não do experimento, mas
de uma reflexão a priori. Ele enunciou tais leis em seus Prind
pios de filosofia (1644), mostrando tanto sua dependência de
dutiva com relação à metafísica como seu poder de produzir
explicações abrangentes. Grande parte do teor dos Principias foi
influenciada pelo que Descartes compreendeu da obra de Galileu
(cujo amplo ataque à física aristotélica, os Diálogos sobre os
dois principais sistemas do mundo, foi publicado em 1625-9).
Mas Descartes talvez tenha sido o primeiro a dar clara priori
dade à lei da inércia. Tal lei diz que um corpo continua em
repouso ou em movimento numa linha reta até que algo .inter
venha para fazer parar, retardar ou desviar esse movimento. A
lei fez do movimento um fato básico do universo físico, que
pode não requerer ou permitir explicação ulterior. me iDWl'te
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a física tradicional, que postulara um "motor" para todo movi
mento, acreditando que a movimentação como tal precisava ser
explicada. Ao aceitar a lei da inércia e ao incluí-la no âmago

Ido que con~i~erava u~ ~igor,o~o sistema axiomático, .Descartes
mudou a feição da ciencia física, preparando o caminho para
Newton.

Mas deve-se ter em mente que, por mais importante que
seja a contribuição de Descartes à ciência, ele atribuiu um pa-
pel apenas subordinado ao experimento, e um papel muito mais
relevante que o que agora consideraríamos aceitável à espe
culação metafísica. Ele visava deduzir a natureza de todo o uni
verso a partir da natureza de Deus, ligando cada passo ao que
o antecedeu numa cadeia perfeitamente consistente de raciocínio
"geométrico". Tudo deveria ser matematicamente explicado, pela
configuração ou pelo número, visto que a matemática nos pro
picia a mais completa tabela de "idéias claras e distintas" que
jamais esperamos obter. Assim, nenhuma explicação antagônica
poderia com ela competir. Qualquer ciência que partisse da mera
evidência dos sentidos deveria, certamente, ser inferior em suas
conclusões a uma ciência que partisse de princípios tão abstra
tos que seu poder de persuasão só seria evidente à razão. Só
com os Principia de Newton (1687) é que se estabeleceu defi
nitivamente que o método geométrico não era suficiente para
provar as proposições da física, e que só por meio de uma nova
e jamais pensada aliança do raciocínio geométrico com o mé
todo experimental é que se poderia realizar um progresso signi
ficativo. Contudo, é bom dizer que, se não fosse Descartes, a
física newtoniana teria sido impossível e que, visto que a física
de Descartes era filha de sua filosofia, há uma razão histórica
adicional para pensar que a filosofia cartesiana assinala o nas
cimento de grande parte do que reconhecemos como peculiar
mente "moderno" no espírito da investigação intelectual.

Na própria filosofia, o impacto imediato causado por Des
cartes foi imenso. A lucidez de seu estilo, seu desdém pelos de
talhes técnicos da escolástica, a clareza, honestidade e despre
tencíosa objetividade de seu enfoque tornaram impossível resis
tir ao apelo de seus escritos. O fermento intelectual da época
era tal que muitos de seus maiores pensadores sentiram-se na
obrigação de responder às Meditações de Descartes, apresen
tando suas objeções diretamente ao autor, ou, mesmo indireta
mente, ao incansável empresário, Padre Marin Mersenne (1588
1648), que, com uma humildade notável num homem meio ge
nial, agiu como intermediário entre cientistas e filósofos de sua
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época, realizando na França de seu tempo o que a Real Socie
dade realizaria posteriormente na Inglaterra. Entre os oposíto
res se incluíam Thomas Hobbes, Pierre Gassendi e o jovem sa
cerdote Antoine Arnauld (1612-1694), que apresentaram a ob
jeção mencionada no capítulo anterior, argumentando que a
prova de Descartes para a existência de Deus deve ser circular.
a interesse dessa objeção reside na sugestão de que uma busca
de um método tão absoluto como o de Descartes deve, afinal,
depender não apenas das verdades "autoverificadoras" como o
"cogito", mas também, e de modo mais geral, de alguma ca
racterística das próprias "idéias" pela qual reconhecemos sua
validade. A "idéia clara e distinta" de Descartes deve ser imune
à dúvida cartesiana. Sendo assim, então a faculdade que rege a
percepção clara e distinta, a "luz natural" da razão, é nossa ga
rantia última de conhecimento. O racionalismo cartesiano nasceu
quando se reconheceu tal comprometimento livre de uma epis
temologia cética que parecia inicialmente tornar a investigação
racional tão dúbia quanto nossas demais pretensões de conheci
mento.

A importância de Arnauld se deve não somente ao fato de
ele ter criticado Descartes, mas também ao de ter representado
o espírito que surgiu, em parte como oposição ao iluminismo
cartesiano, em parte como seu corolário natural, na filosofia do
jansenismo. Cornelius Jansen (1585-1638), bispo de Ypres, foi
um representante entusiasta das doutrinas que, apesar de apa
rentemente compatíveis com as novas descobertas científicas,
exaltavam mais o ato de fé que as conclusões racionais como
nosso guia para a verdade teológica e metafísica. Ele se uniu ao

~
Abade de Saint-Cyrac para fundar o que veio a ser conhecido
como o movimento de Port-Royal, por causa do mosteiro onde
suas atividades eram realizadas. Arnauld participou desse mo
vimento e ligou-se a dois decisivos pensadores da época: o mo
ralista Pierre Nicole (1625-1695) e o famoso matemático e fi-
lósofo Blaise Pascal. Juntamente com Nicole, Amauld escreveu
um manual de lógica para a Escola de Port-Royal intitulado
La Logique ou l'art de penser (1662), geralmente conhecido
como a lógica de Port-Royal. Essa obra exemplifica a profun
didade da revolução cartesiana em matéria de filosofia, e tam
bém antecipa as dificuldades com as quais logo se depanuia o
"método geométrico" cartesiano.

Considerada do ponto de vista histórico, a lógica de Port..
Royal é apenas um dentre os muitos manuais destinados a re
sumir e reformular uma disciplina quo se tornara por domais
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obscurecida pelas pedantes disputas dos escolásticos para mos
trar-se atraente ao novo homem de ciência. Em 1556, Petrus
Ramus publicara seu Animadversiones Aristotelicae, no qual
procurava desacreditar toda a ciência da lógica tal como Aris
tóteles inventara e os escolásticos embelezaram. Em meados do
século XVII, a fé em Aristóteles estava tão abalada que se afi
gurava vital proporcionar alguma lógica rival para registrar e
confirmar o "método" da nova filosofia. De fato, antes do sé
culo XIX, nenhuma alternativa sistemática à lógica aristotélica
deveria surgir e, apesar das muitas tentativas (que culminaram
em algumas notáveis tentativas de Leibniz), a lógica do sécu
lo XVII não foi tão nova quanto pretendera. Em parte, ela serviu
para mascarar as velhas doutrinas aristotélicas com um jargão
cartesiano. Sem a lógica aristotélica, a concepção racionalista de
substância é, afinal de contas, pouco inteligível; e, não obstante,
tal conceito jaz no âmago da filosofia de Descartes, Spinoza e
Leibniz, sobrevivendo, de forma modificada, até mesmo nas
obras de Kant.

Entretanto, há importantes razões filosóficas para mencio
nar a lógica de Port-Royal nessa conjuntura. Em primeiro lu
gar, ela representa uma tentativa de examinar a natureza do
raciocínio humano à luz da doutrina cartesiana das idéias. A ló
gica tradicional abordara as relações entre juízos ou proposi
ções. Não estava claro para Arnauld e Nicole como essa lógica
produzira as relações mais importantes, ou seja, as relações en-.
tre idéias, sem as quais não poderia existir algo como o "mé
todo cartesiano". A "idéia" cartesiana, parecendo ser simulta
neamente conceito de proposição, não tinha a pretensão de ser
o verdadeiro objeto da lógica. A medida que os filósofos foram
se apercebendo disso, a lógica começou novamente a progredir,
o que por séculos lhe fora negado.

A lógica de Port-Royal merece ser lembrada por dois ou
tros aspectos. Em primeiro lugar, por ter desenvolvido de forma
semimatemática parte da lógica medieval. Esse desenvolvimento
deve ter parecido natural a qualquer seguidor de Descartes, mas
continha a primeira premonição da lógica formal moderna. Em
segundo lugar, por ter feito a distinção, recente à época, mas
atualmente considerada fundamental para a lógica, entre "com
preensão" e "extensão" de um termo geral. A palavra "com
preensão" denota o que se compreende ao ser dado um. termo
- em outras palavras, a idéia que o termo expressa. A extensão
de um termo, por outro lado, é o conjunto de coisas ao qual
ele se aplica. (Portanto, a compreensão do termo "homem" é
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a idéia de humanidade e a sua extensão é a classe dos homens).
Segundo o filósofo escocês do século XIX, Sir William Hamilton,
a distinção agora é geralmente expressa como a distinção entre
a intensão e a extensão de um termo. Era importante para Ar
nauld e Nicole, já que desejavam separar a primeira (o domínio
das "idéias") como propiciadora do verdadeiro objeto da lógica;
é importante para o pensamento moderno pela razão oposta, ou
seja, porque os lógicos têm cada vez mais chegado a acreditar
que a lógica é a ciência da extensão dos termos, e não da sua
intensão (ver capítulo 17).

A escola de Port-Royal projetou um manual de matemáti
ca e, ao prefaciá-lo, Blaise Pascal (1623-1662) escreveu seu De
l'esprit géometrique, uma investigação sobre a filosofia da ma
temática destinada a expor não apenas a natureza do método
"geométrico", mas também seus limites. Como Descartes, Pascal
foi grande matemático e homem profundamente religioso. Mas
sua fé, que ele adquiriu por conversão, assumiu a forma pas
sional característica do jansenismo, consoante a qual as preten
sões da razão nunca eram suficientes para fundamentar algo tão
grande como uma doutrina religiosa. Pascal argumentava que a
indefinição de termos e a necessidade de axiomas no "método
geométrico" mostravam não a validade absoluta da "idéia clara
e distinta", mas a imperfeição de mentes finitas, que devem
sempre contentar-se com indefiníveis. Nossa razão pode dar-nos
alguma garantia dos métodos do geômetra, mas nunca poderá
proporcionar-nos a mesma garantia para seus axiomas.

Nos famosos Pensées (publicado postumamente), Pascal de
senvolve suas críticas ao uso da razão, argumentando que, já
que nenhum mortal pode ver a Deus, é vão tentar descobrir sua
essência através da investigação racional. "Nós conhecemos a
verdade não só pela razão, mas ainda mais pelo coração." E é
através do coração que sentimos o significado da vida e sua
divina escatologia. Pascal evitou o ceticismo total, ao acreditar
ser ele autodestrutivo, e qualificou suas críticas contra a teolo
gia racional com um curioso argumento em prol da existência
de Deus: "a aposta de Pascal". Em linhas gerais, o argumento
é o seguinte: "Se Deus existe, Ele recompensará quem Nele
crê; se Ele não existe, tal crença não causará mal algum. Por
conseguinte, o melhor que se pode fazer é acreditar Nele.n O
argumento reflete a preocupação de Pascal com o conceito de
probabilidade; é interessante porque oferece razões práticas (em
vez de teóricas) para um artigo de fé, ligando desse modo •
lógica da crença religiosa com a da prática, enio com • da
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c~ência. Essa idéia singularmente moderna - que ressurge perio
~lcamente na filosofia posterior, por exemplo, na concepção kan
tíana das "idéias" da razão, na noção de Kierkegaard do "salto"
da fé, na teoria neomarxista da práxis e no conceito existencia
lista de comprometimento - possui mais impacto retórico do
que mérito Iilosófico. Pois embora seja de fato uma sugestão no
tável a de que a crença religiosa possa ser constituída por uma
forma de atividade voluntária e, por conseguinte, seja inacessível
à dúvida metafísica, parece difícil reconciliá-la com o fato óbvio
de que a questão da existência de Deus é uma questão acerca do
.que é verdadeiro, e não uma questão que possa ser resolvida por
um auto-hipnotismo que nos leve a um estado de crença infun
dada Nele.

Talvez o maior dos muitos filósofos que poderiam com ra
zão ser chamados de cartesianos foi Nicholas Malebranche
(1638-1715), um sacerdote do Oratório que se empenhou numa
vívida e por vezes amarga controvérsia com Arnauld a respeito
de questões teológicas e metafísicas. Como Pascal, Malebranche
distinguiu-se por seus dotes literários, e produziu - em seus

j
DiálogoS sobre metafísica (Entretiens sur la métaphysique et sur
la réligion, 1688) - algumas das mais elegantes prosas filosófi
cas desde Platão. Mas ele não compartilhava da falta de con
fiança de Pascal na metafísica, e concedeu ao misticismo apenas
uma estreita região de obscuridade prudentemente circunscrita.
Malebranche absorveu inteiramente os princípios e provas da fi
losofia cartesiana, mas, como muitos dos que estavam conven
cidos de que o método de Descartes era não só válido como
abrangente, continuou insatisfeito com a descrição cartesiana da
relação entre corpo e alma.

As concepções cartesianas de causação são tais que há uma
contradição prima fade entre a tese de que corpo e alma são
(ou exemplificam) substâncias separadas e a de que também
existe interação entre eles. Malebranche não procurou questionar
a idéia cartesiana de substância, embora seus escritos se nota
bilizem por conter uma extensa metafísica da qual essa idéia
poderia ser eliminada quase sem prejuízo de sua integridade.
Em vez disso, ele questionou a doutrina da causação implícita
em Descartes, isto é, a doutrina de que os estados de uma subs
tância devem ser explicados em termos de sua natureza essen
cial. A Malebranche, parecia que tal doutrina não poderia ex
plicar nossa habilidade para perceber o mundo material, nem
nossa habilidade para agir sobre ele. Ademais (e isto mostra o
quanto ele deixara a concepção cartesiana de substância mate-
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rial servir de background à sua filosofia, ao substituí-la pela
idéia mais moderna do objeto material), ele chegou a conside
rá-la incompatível com a concepção de que há uma ação causal
entre corpos separados, visto que ele parecia implicar que cada
corpo, sendo completo em si mesmo, nada tinha a ganhar de seus
vizinhos, nem tampouco a lhes dar. Ao rejeitar a concepção de
que os corpos têm um "poder" intrínseco de afetar-nos e de
afetar-se mutuamente como mera superstição, Malebranche ado
tou a teoria, já proposta por Cartesians du Cordemoy (c. 1605
1684) e por Arnold Guelincx (1624-69), do "ocasionalismo",
que defendeu com grande vigor. Essa teoria - talvez a primei
ra que foi desenvolvida por causa do conceito de causação na
filosofia moderna - argumenta que, já que as leis do universo
se originam em Deus, é este que produz os eventos que a elas
se conformam. Nenhum evento produz outro de sua própria na
tureza. Ao contrário, quando uma coisa ocorre, essa é a ocasião
para Deus produzir aquilo que conhecemos como seu "efeito".
Consoante tal concepção, a relação entre espírito e corpo não
acarreta qualquer dificuldade especial, visto que falar de inte
ração entre eles pode ser apenas uma maneira de falar, assim
como referir-se à interação entre quaisquer coisas.

A metafísica de Malebranche é muito mais ampla do que
apenas essa doutrina (em geral, erroneamente considerada, não
uma filosofia geral da causação, mas uma apologética ad hoc
para reconciliar a teoria cartesiana do espírito com o óbvio).
Particularmente, Malebranche sustentou e desenvolveu a teoria
cartesiana da criação contínua, apoiou a concepção de que os
princípios últimos da ciência devem estar enraizados em dou
trinas metafísicas a priori e reiterou a distinção entre as essên
cias racionalmente concebíveis das coisas e suas propriedades
empiricamente perceptíveis. Mas sua influência sobre essas ques
tões foi menor do que poderia ter sido. A filosofia cartesiana
já estava sendo eclipsada pela obra mais sistemática de Spinoza
e Leibniz e pelo poderoso ataque ao racionalismo iniciado por
Hobbes, que assumiu forma magistral com a obra de Locke de
nominada Ensaio sobre o entendimento humano.

Não se pode encerrar a discussão sobre a revolução carte
siana sem breve menção ao movimento intelectual que o histo
riador das idéias conhece como "Iluminismo" e que os filósofos
conhecem pura e simplesmente como século XVDI. A altura do
século XVII, o conhecimento científico e a clareza de expressa0
cartesiana tomaram-se propriedades universais da classe culta;
e uma nova literatura começou a surgir, visando o _ciclope-
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dismo, de preconcepções antiautoritárias e de estilo franco (ver
especialmente Pierre Bayle (1647-1706): Dictionnaire historique
et critique, 1696). Culminando nos escritos de Voltaire, Diderot
e d'Alembert, esse movimento alcançou status internacional aos
olhos do historiador intelectual. Mas permanece decididamente
francês em seu tom e características. Claros, elegantes, arrogan
tes e irônicos, os "jilosophes", como vieram a ser conhecidos,
despontam no fim de um século em que revoluções intelectuais,
políticas e morais perturbaram a autoridade da Igreja e do Es
tado, e escarneceram de todos os mortais cujas pretensões à as
censão não podiam ser suportadas nem pela razão nem pelo ex
perimento. A maioria dos "jilosophes" tinha suas raízes intelec
tuais no ceticismo cartesiano; mas agora tal ceticismo, separado
da consumação intelectual da metafísica que dele emergira, se
tomara artifício literário, maneira de sustentar uma atitude des
tacada de descrença racional, embora tratasse de questões que
não poderiam permitir o desenvolvimento sistemático nem a fácil
obtenção de uma moral.

Os "iilosophes" e as figuras do Iluminismo literário, autores
de obras-primas literárias tão diversas como Le Siêcle de Louis

I
XIV de Voltaire e Le Neveu de Rameau de Diderot, não teriam
existido não fossem as décadas de metafísica cartesiana que lhes
clarearam o ar intelectual. Todavia, eles desempenham papel in
significante na história da filosofia, nada tendo acrescentado ou
subtraído das doutrinas metafísicas que seu ceticismo cortês tor-
nou mais fáceis de ridicularizar que de compreender. Sem dúvi
da, é um tributo ulterior a Descartes o fato de seu método trans
mutar-se em tantas formas literárias. Mas a história da filosofia
prosseguiu de forma independente, voltando ao legado de Des
cartes com um espírito que, apesar de não ser o seu, ele teria
reconhecido.



Capítulo 5

Spinoza

Como Descartes e Leibniz, Benedito de (Baruch) Spinoza (1632
1677) foi um filósofo que se dedicou profundamente à investi
gação matemática e científica. Descartes foi quem mais influen
ciou seu pensamento; ele se correspondeu com homens de ciên
cia, como Oldenburg (secretário da recém-formada Sociedade
Real) e Boyle, e tornou-se um reconhecido perito na ciência
ótica, ganhando a vida como polidor de lentes. Foi educado no
Colégio Judeu de Amsterdã, cidade para a qual vieram seus pa
rentes judeus que saíram de Portugal para fugir à perseguição.
Excomungado pela sinagoga por causa de suas crenças céticas,
reuniu-se a um grupo de cristãos esclarecidos que formara um
círculo filosófico do qual logo se tornou líder. Depois, deixando
Amsterdã, levou uma vida isolada e altruística, recusando ofer
tas de dinheiro e distinções acadêmicas, e chegando mesmo a
impedir a impressão de sua grande Ética, mais por amor à ver
dade e independência intelectual que por medo do censor. Mor
reu de consu~ção, deixando por publicar sua obra principal

A(i!Oloso!ia de Spinoza baseia-se em OIS pnncí lOS Em pri
meiro lugar, uma te ria racionãTIStã- o con eClmen consoante
a qual o que é "a equadamente" concebido é, por essa r ão,
verd deiro; em §lindo lug~) uma noção de~su~stânc~ egada
por escartes que a recolhera da tradição aristotélica, da qual
o próprio Descartes foi o herdeiro involuntário. Do ponto de
vista@affSiCõ;)talvez a maior qualidade dél§pinoz~tenha sido
exammar essa noção de su stancla e recusar descóiisiderâ-la até
extrair dela toda partícula de sigm icado filosófico.

Como Descartes, Spinoza buscou o que é certo, consideran
do que a busca da certeza proporciona a única garantia de
conhecimento humano. Ao contrário de Descartes, porém, nio
tentou ncontia seu sistema na singular premissa indubitável do
• ogito' . proposição "eu penso" tem duas características que
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a tornavam inútil para Spinoza. Em primeiro lugar, expressa uma
verdade meramente contingente, ao passo que, para Spinoza,
toda certeza deve ter seu derradeiro fundamento nas necessida
des. Em segundo lugar, contém uma referência ineliminável à
primeira pessoa, enquanto para Spinoza só temos acesso à ver
dade filosófica quando superamos a preocupação com nossa pró
pria experiência e mentalidade limitada, e aprendemos a consi
derar as coisas do ponto de vista imparcial do observador ra
cional a quem as coisas aparecem "sob o aspecto de eternidade"
(sub specie aeternitatis).

1. O método geométrico

S inoza tomou como modelo de
geometria euclideana Acreditava q e e a pa la e axiomas cuja
verda e podia ser considerada necessária, e de definições que
esclareciam os conceitos usados para formulá-las. Além disso,
mediante passos lógicos indubitáveis, ele chegava a teoremas que,
em virtude do método dedutivo, devem ser tão certos e livres
de erro como os axiomas dos quais derivavam. Ao estabelecer
o método geométrico como seu ideal filosófico, Spinoza rejeitou
expressamente as concepções comuns e a linguagem cotidiana.
Ele argumentava que suas definições não eram jogos de palavras
arbitrários, mas os instrumentos pelos quais se podiam formular
certas idéias antecedentes numa linguagem mais precisa que a
propiciada pelo vernáculo.

Uma das poucas obras publicadas em sua vida foi Os prin
cipios de filosofia cartesiana (1663), em que tentou formular to
dos os axiomas fundamentais aos quais se poderia reduzir a me
tafísica cartesiana, para então deles deduzir o real conteúdo da
filosofia de Descartes. Tal obra é um sumário brilhante e do
maior interesse por não ser escrita do ponto de vista artificial
das Meditações de Descartes, em que só se remediava a dú
vida metafísica pela invocação de uma premissa contingente al
tamente específica. Mas a principal exemplificação do método
geométrico de Spinoza está na Ética, onde sua própria filosofia
é exposta de forma axiomática. Começando pelo que considerava
serem as definições corretas de noções indispensáveis à descri
ção da realidade, Spinoza tentou provar não apenas as proposi
ções de um sistema metafísico tão ambicioso como qualquer um
desde Platão, mas também os preceitos de conduta racional e a
descrição da natureza moral e emocional do ser humano. Seu
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s.srema move-se com igual rigor geométrico para a proposição
de que "uma substância é naturalmente anterior às suas modifi
cações" e para a proposição de que "pode não haver muita ale
gria, !TIas ela é sempre boa; mas, por outro lado, a melancolia é
sempre ruim". (A prova dessa segunda proposição envolve,
quando remontada aos axiomas originais, algo como uma cen
tena de passos separados; ela parece menos inacessível ao pen
samento racional quando comparada com a concepção spinoziana
de que a alegria pode ser "mais facilmente concebida que obser
vada".)

2. Substância

Como vimos no capítulo anterior, a noção cartesiana de substân
cía, em seus fundamentos lógicos, científicos e metafísicos, origi
nou problemas cuja importância aumentou constantemente na
medida em, ue se percebia sua profundidade. Qual.é a relação
entre a f@bstânci entendida comoOndivíd@ e a ~bstâiiCii9con
cebida como matéria ou material? Quantas substãõéias exIstem?
Como, se possível, podemos exp icar sua interação? Se elas p0
dem sustentar-se existencialmente, por que precisamos explicar
sua origem? Descartes e os cartesianos deram a tais questões vá
rias respostas que não satisfizeram. Spinoza logo observou que
o conceito de substância é, contudo, a pedra angular da metafí
sica cartesiana. Conseqüentemente, cada uma dessas questões de
ve ser respondida de modo inequívoco e coerente, caso a estru
tura metafísica deva suportar o exame filosófico. Spinoza acre
ditava, então (no que concordava com todos os pensadores ra
cionalistas), que, se a metafísica desmoronar, o mesmo acontecerá
com a possibilidade da ciência.

Consoante pinoza se a noção de &"bstânc~ o próprio
~ensarilent07 torna-se illlpossível Por conseguinte, a filosofia pre
cisa de uma real defimção e substância que apreenda o que é
essencial à idéia. Ele escreve que uma 1u6stànclae)aquilo que 6
"€n=Km~e &:concebido através de si me~", ou '~10

jCUja concepção não depende da concepção de outra COIsa .. a
qual deva ser formado". Em outras palavras, Spinoza extrai da
idéIã<Ie su5stancia redominante em seu tempo a característica
d~ ser @õllceblvel ~~mente. Uma substância deve s~ inteli-
gível separadamente de todas as relações com outras COIsas. Em
conseqüência, ele prossegue argumentando que uma substância
não pode manter relações e, particularmente, nio pode maa.
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relações causais. Na medida em que o faz, tem de ser explicada
em termos de outras coisas e, por conseguinte, "concebida atra
vés" delas. Portanto, se uma substância não pode ser produzida
~ outra coisa qualquer, deve então ser sua própria causa~
<eV' Por definição, nada pode ser assim, a não ser que sua es
sencia envolva a existência.

Spinoza oferece outras definições de termos filosóficos bási
cos, juntamente com axiomas de uma natureza, como ele pen
sava, tão simples que duvidar deles seria deixar de pensar com
coerência; então, continua proporcionando respostas às enigmá
ticas questões metafísicas concernentes à concepç§artesiana de
substância. Argumenta que (!!.aê só E.0de fiavev ma substância)
e que, portanto, não há possibilidade de interação entre subs
tâncias. Essa substância única pode servir tanto como indivíduo
quanto como matéria da qual todos os indivíduos aparentes (que
não são genuínos indivíduos, mas apenas modificações da subs
tância única) são constituídos. Ela é infinita e existe necessaria
mente; por conseguinte, não há explicação de sua persistência
que não seja também uma explicação de sua origem. Essa subs
tância única tem, enfim, muitos atributos de quantidade infinita,
sendo idêntica a Deus.

Para compreender a~ espinosiana de Deus devemos en
tender a @tç~ que ele az entre atributo e mo o Cada um
dos três termos, atributo", "modo" e "substância", e definido epis
temologicamente - em termos das operações intelectuais pelas
quais se compreende o mundo. Um atributo é aquilo que "o in
telecto percebe como constituinte da essência de uma substância",
ao passo que um modo é aquilo que está "em algo mais" através
do qual deve ser concebido, de modo que uma instância parti
cular do vermelho esteja "no" livro que a possui. A extensão é
um atributo, já que a percebemos como constituinte da essência
do mundo corpóreo, isto é, não há nada mais básico que a ex
tensão à qual se pode referir uma explicação última das coisas
corpóreas. Temos pleno (adequado) conhecimento das proprie
dades de extensão mediante a ciência da geometria. É assim por
que, sendo um atributo, é percebida, se possível, em si mesma,
em termos do que lhe é essencial.

3. MODismo

Mas se a extensão é um atributo, a que ela é inerente? Nat~

ralmente, só pode haver uma resposta: arextensão é um atribut9)
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e Deus, e como todos os atributos de Deus é quantitativamente
In íníta o que, grosso modo, quer dizer que o espaço não tem
limites, proposição para a qual Spinoza provê uma prova inde
pendente). Resta examinar que outros atributos Deus poderia
te!:.._O. outro candidato legado pela filosofia cartesiana era o

(iensamep§ que Descartes apresentou como a característica es
sencial do espírito, Spinoza argumentou que ele também deve ser
um atributo da substância divina singular, visto que pode ser
concebido em si mesmo, nada existindo além dele em referência
ao qual devemos concebê-lo ou explicá-lo. Ele apresenta modi
ficações - pensamentos, imagens e aglomerações específicos das
mesmas -, assim como a extensão apresenta suas modificações.
Mas para explicarmos racionalmente tais modificações, precisa
mos apenas referir-nos ao pensamento; feito isso, não precisamos
ir além dele para algum atributo mais básico, por meio do qual
se deva conceber o próprio pensamento. Isso explica por que as
propriedades do pensamento nos são transparentes (embora seja
evidente que o pensamento e a extensão são transparentes de
modo diferente e~ diferentes razões). Portanto, o(íi~nsameniõ)
é outro €tribut9J a substância divi@

Embora haja necessariamente infinitos atributos, os seres fi
nitos só podem ser conhecidos de modo finito. Assim sendo,
S inoza explica como é que podemos €!!feber~ através dos
atributos de (ixtens~ e de ~ensame~ embora outras maneiras
de concepção estejam além e nossa capacidade intelectual. Por
tanto, na medida em que o mundo nos é cognoscível, consiste
numa coisa, considerada sob dois aspectos, ue corres ondem
aos seus dois atributos cognoscíveis. Pode ser considerado sob o
aspecto do pensamento, caso em que o chamaremos de Deus ou

r
sob o da e tensao, quando o chamaremos de @aturez!3 eus ou
Natureza Deus sive Natura) é a única coisa existente que existe
necessariamente e, sendo causa de si mesma, persiste por toda a
eternidade. Pensamento e extensão não são meras propriedades

I
de Deus: cada um deles constitui a essência de Deus e, desse
modo, apresentam ao intelecto uma idéia plena e adequada do
que seja Deus.

Naturalmente, é por demais embaraçoso imaginar dessa ma
neira uma coisa com mais de uma essência, ou seja, o conceito
de "atributo'; só parece inteligível quando elaborado epistemologi-

\

camente como uma referência aos dois possíveis modos de co
Inhecer Deus; a concepção alternativa, a ontológica, que atribui
duas essências separadas a Deus, é bastante difícil de entender.
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Mas Spinoza decididamente quer que elaboremos sua teoria on
tologicamente, ao acreditar que só então serão compreendidas as
conseqüências intelectuais plenas contidas no conceito de subs
tância. Só aí se poderia perceber que o próprio argumento onto
lógico que mostra a existência de uma substância também ex
plica a existência do pensamento e da matéria extensiva. Deixa
de existir uma distinção entre a criação e o criador, desaparecen
do, por conseguinte, o maior problema teológico. Outrossim,
deixa de existir uma real distinção entre espírito e maté~u
seja, o maior problema metafísico também se desvanece.Í,Espírito~
~~ªaçªq e~ são simples nomes da esma COlsa
eterna e auto-suficiente.

4. Espírito e corpo

A tese monista talvez seja mais bem compreendida se deixarmos
de refletir sobre a totalidade das coisas (o que é Deus) e, em vez
disso, considerarmos alguma parte dessa totalidade (que, na me
lhor das hipóteses, será um modo de Deus). Sou uma parte desse
todo e como tal consisto em modificações de extensão e de pen
samento; as primeiras constituem meu co o físico, as segundas,
meu espírito. Como Spinoza assinala, • espmt e o~§7 são
{~ e a @esma~ que ora é conce i a como atn uto do

pensamento, ora como da extensão". Ademais, a cada modifi
cação do espírito corresponde alguma modificação da matéria
com a qual é idêntica, e vice-versa. Tal teoria resulta num pan
psiquismo, radical, que podemos tornar inteligível para nós mes
mos refletindo sobre nosso próprio caso e imaginando que a re
lação que existe entre nossos estados de espírito e nossos estados
corporais (que intuitivamente percebemos, e compreendemos,
mediante a reflexão filosófica, ser uma relação de identidade)
repete-se em toda a natureza infinita, sendo cada evento físico
concebível como simultaneamente físico e mental.

5. Pessoas e coisas

Que somos, afinal? Não basta dizer que somos modos da subs
tância divina, pois, como acreditava Spinoza, isso não garante
nossa individualidade. Particularmente, não resolve a importante
questão de como podemos chegar a considerar-nos coisas, mesmo
que, nesse caso, não possamos ser substâncias. Assim sendo,
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Spinoza, depois de argumentar que só pode haver uma substân
cia, tentou reconciliar essa doutrina com a concepção de que
existe uma quantidade potencialmente indefinida de coisas. E o
fez invertendo o argumento cartesiano relativo à cera.

A cera, como vimos, parecia não possuir qualquer unidade
ou identidade essencial além da matéria de que era composta.
Ela podia ser partida, derretida e transformada em relação a
cada uma de suas propriedades, exceto aquelas pertencentes à
matéria como tal. Comparada à sua constituição, sua individuali
dade nada representava. Spinoza observa que, ao contrário, há
certas modificações da substância fundamental que opõem uma
espécie de resistência inata às mudanças do tipo sofrido pelo
pedaço de cera de Descartes. As coisas resistem ao dano, à fra
tura e assim por diante, ou talvez, se danificadas, se recuperam
a partir de seu próprio princípio de existência que lhes é inerente.
Como Spinoza assevera, elas se esforçam por persistir em seu
próprio ser. Esse esforço (conatus) constitui sua essência, na
medida em que faz sentido atribuir essência a alguma coisa que
não possui nem a perfeição nem a auto-suficiência de uma subs
tância genuína.

Os organismos são os exemplos óbvios dessas substâncias
parciais ou coisas individuais; e, ao descrever sua identidade em
termos de um "conatus", Spinoza estava efetivamente retomando
um conceito da biologia aristotélica. Os organismos parecem pos
suir mais "conatus" que as coisas inanimadas: elas evitam a in
júria, resistem a ela e recuperam-se quando ela lhes é inflingida.
Isso porque estamos dispostos a atribuir-lhes uma individuali
dade que nem sempre desejamos atribuir aos objetos inanimados.
Falamos de uma árvore, um pássaro, um homem; mas só de um
pedaço de cera, de um monte de neve, de uma poça d'água; por
tanto, identificamos os primeiros como indivíduos, e os demais
apenas como quantidades de alguma matéria independentemente
descritível.

No caso de pessoas, também somos capazes de conhecer
esse "conatus", não apenas sob o aspecto da coesão física tal
como a que caracteriza a vida orgânica, mas também sob o as
pecto do pensamento. Sob tal aspecto, o "conatus" aparece como
desejo, ou melhor (já que os seres humanos possuem conheci
mento adequado da mentalidade), como desejo acompanhado de
sua própria idéia, isto é, o que poderíamos chamar de desejo
autoconsciente. É esse que (sob o ponto de vista mental) cons
titui nosso esforço, cuja satisfação constitui, portanto, nosso boIn.
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'6. Conhecimento

A teoria espinosiana do conhecimento resulta diretamente de sua
avaliação da na~eza do espírito. E!~ sewe as pegadas deCJ>l~
~ao postular(tres n~ de[Cõiilieclmento Eram quatro em seu

reve tratado sobre a Cirreção do entendimento; na {iIfff[i) obra
mais amadurecida, ele os reduziu a[frê~] Esses três níveis são,
primeiramente, a percepção sensível ou a imaginação, em segun
do lugar, a reflexão embasada que conduz aos princípios e, em
terceiro lugar, o mais alto nível de raciocínio, chamado de "in
tuição", em que a adequação de uma idéia é imediatamente co
nhecida. Spinoza foi um racionalista ao pensar que o segundo e
o terceiro níveis de conhecimento merecem tal denominação;
eles são as únicas formas de conhecimento que podem ser ga
rantidas apenas por nossas capacidades intelectuais inatas.

A teoria da idéia "adequada" é explicada do seguinte modo:
uma idéia "corresponde" ao seu "ideatum", ou objeto, e sua ver
dade reside em tal correspondência. Ora, visto que todas as
idéias são de fato idênticas aos seus ideata, nada mais sendo que
os próprios ideata concebidos sob o aspecto do pensamento, pa
rece que não pode haver uma idéia falsa, já que sendo idênticos,
idéia e objeto devem necessariamente corresponder um ao outro.
S inoza aceita tal conclusão, mas quer ainda distinguir entre
idéias ~rdadeiras) e([als"ãsj E fá-lo distinguindo as idéias que os-
entam a marca intrínseca da verdade das idéias cuja verdade é

apenas extrínseca (consistindo meramente na já mencionada cor
respondência necessária com seus ideata). A marca intrínseca da
verdade é a propriedade que Spinoza chama de "adequação".
Entre os estados mentais podemos distinguir os mais ou menos
adequados às realidades que são conhecidas por meio deles.

Consideremos, por exemplo, o Sol, como aparece a um ho
mem que o estuda da Terra. A imagem que constitui sua per
cepção é realmente uma idéia. Mas o objeto dessa idéia não é o
que consideramos ser. Não é o Sol, que é representado de ma
neira totalmente falsa como uma pequena bola vermelha de pou
cos pés de diâmetro que flutua num mar azulado. O verdadeiro
objeto de tal idéia é, ao contrário, a modificação no corpo, cujo
aspecto mental é essa imagem. Entretanto, não atribuo a imagem
a essa manifestação corpórea, mas ao Sol, considerando-a numa
relação com ele que de fato não pode ter. Em conseqüência,

J
.\essa imagem só me proporciona um conhecimento inadequado

do Sol. Exatamente por isso, todo conhecimento obtido através
da percepção sensível é inadequado.
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Não sendo parte de nosso corpo, o Sol não pode ser ade
quadamente conhecido através de nossas modificações corporais,
mas apenas por meio daquela ciência - a astronomia - que nos
capacita a alcançar insights para a idéia adequada do Sol. Tal
idéia já está contida na mente de Deus (aí residindo, assim
como o próprio Sol reside na Natureza); mas tem de ser apreen
dida por nós mediante um processo de investigação através do
qual, ao ultrapassar os confins da percepção sensível, chegamos
a apreender nossa unidade com Deus e participar das idéias
pelas quais o universo como um todo se torna manifesto.

Ora, toda idéia é um vislumbre mental de um processo físi
co e, inversamente, todo processo físico não é mais que uma
corporificação extensiva de uma idéia. Daí se deduz que "a or
dem e a articulação das idéias é a mesma que a ordem e arti
culação das coisas". Tal proposição sintetiza o racionalismo mais
radical já sustentado por um filósofo; e as conseqüências desse
racionalismo são grandes. A relação entre idéias, quando consi
derada apenas sob o aspecto do pensamento, é uma relação
lógica: uma idéia resulta de uma base lógica ou a proporciona
para outra idéia. E o único modo de uma idéia poder explicar
satisfatoriamente outra idéia é através de tais relações lógicas.
Só podemos explicar a conclusão de uma prova mostrando sua
relação lógica com as premissas. E tal relação é uma relação
necessária.

Outrossim, a ordem das coisas é uma ordem que ~ermite

I
uma explicação. Na concepção de @Pinoz€;)~ que @nt~
visto.que se origina a mesma natureza inelutável da única subs
tância divina, WaQ) acontece(Eor -ac~ mas necessariament
Desse modo, a ordem das coisas deve apresentar essa necessr a e.
Mostramos por que um evento acontece na natureza ao mostrar
que ele é uma conseqüência necessária de tudo que o precedeu.

j
E_a9.!!L-a necessidade que compele a seqüência da natureza é
e,gtamente a mesma gue a necessidaae mvest~ada ~. prova
matemática. ReãIiiiente, se percebêSsemos toda a natureza, de
modo que a concebêssemos não só sob o aspecto da extensão,
mas também sob o do pensamento, então ela se nos afiguraria exa-
tamente como uma prova matemática. Os eventos físicos, consi
derados como suas idéias correspondentes, seriam encarados como
seguindo-se uns aos outros à maneira das idéias numa seqüência
matemática.

O conhecimento adequado das coisas físicas é possível p0r
que podemos ter idéias do que é comum a todos os proceslO8
físicos. Tais idéias (nationes communes) reãetirão u proprieda-
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des universais de extensão; por conseguinte, o que quer que elas
indiquem mediante implicações lógicas corresponderá exatamente
à realidade, já que nada no mundo físico se originará daquelas
propriedades universais, a não ser consoante as seqüências lógi
cas de idéias produzidas por nossas noções comuns. Essas idéias
adequadas caracterizam-se pelo fato de que, tão logo se apre
sentam são compreendidas e adotadas com certeza, como as
idéias claras e distintas de Descartes. Essa certeza nada mais é que
a reflexão sobre o fato de sermos constituídos de tal forma
que não podemos pensar de outro modo. Para sermos constituí
dos de modo diferente, devemos possuir uma natureza que não
corresponda às noções comuns. Contudo, ex hypothesi, essas no
ções comuns o são porque refletem o que é naturalmente uni
versal e necessário. Uma compreensão exata da essência das
coisas é obtida mediante o raciocínio abstrato concernente a
essas noções.

7. Liberdade

A teoria que apenas esboçamos tem uma conseqüência poderosa,
e até inaceitável para muitos. Ela im lica que, no mundo das
cOisas físicas, há tão &9@ liberdade como no mundo das
déias, isto e, um efeito segue-se à sua causa tão necessariamente

como um teorema matemático. Além disso, toda ação humana ,
faz parte da @~§TI~ ininterrupta de eceSSI ade causa
que os movimentos dos (Êaneta~ a@§a das árvores e o cons-
tante fluir dos rios. De fato, o determinismo de Sp1ÍlOza é to
talmente rígido, podendo ser considerado uma conseqüência não
de alguma doutrina metafísica dispensável, mas da própria con
cepção de filosofia da qual parte. Ele próprio o prova, de um
único modo; mas seu sistema era tão bem elaborado que, como
quase todas as suas doutrinas, é possível conceber alguma outra
prova dessa doutrina determinista. Só podemos rejeitar tais pro-
vas, rejeitando algum dos axiomas de Spinoza. Uma vez garan-
tida a concepção de Deus como causa sui, juntamente com a
premissa racionalista de que deve haver uma explica ão ara
tudo, somos levados a aceitar a con~o de que a explica ao
de {fodo ev~~ deve ~~a~ a Deu. Pois encon r uma
explícação e encontrar a c usa, e a causa de algo deve estar
nele ou fora dele. Se está nele, então a coisa é causa sui e, por
tanto, é o próprio Deus e idêntica à totalidade das coisas. Se
está fora, então deve estar em outra coisa que, por sua vez, deve
ter uma causa. Suponhamos que um dado evento pudesse ser
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outro. Só poderia ser diferente se fosse precedido por uma ca
deia causal diferente das que de fato ocorreram; e isso somente
seria possível se a primeira causa tivesse sido diferente. Mas
essa primeira causa, Deus, é causa sui e, desse modo, possui ne
cessariamente todas as suas propriedades. Portanto, ele não p0
deria ser outro. Conseqüentemente, a suposição de que algo po
deria ser diferente é absurda.

Spinoza escreve:

se a Natureza é concebida a partir de um ou outro atributo,
a ordem de concatenação das coisas é uma ordem
singular; conclui-se, portanto, que a ordem da ação e das
paixões de nosso corpo é naturalmente simultânea à ordem
das ações e paixões do espírito [ ... ]. Ora, todas essas
coisas mostram claramente que a decisão do espírito
juntamente com o apetite e a determinação do corpo são
naturalmente simultâneos ou, antes, são uma e a mesma
coisa que, quando considerada sob o atributo do
pensamento e explicada com referência a este, chamamos

Ide~ão, e quando considerada sob o atributo da
extensão, e deduzida das leis de movimento e repouso,
chamamos de c~~ªç~o.

Assim sendo, a solução de Spinoza para o problema concernente
a relação entre espírito e corpo (que eles são simplesmente uma
só e a mesma coisa), embora supere todas as dificuldades rela
tivas à interação que preocu aram os cartesiano tem como ~

conseqüência inevitável a ão-existência de liberdade human
Os seres humanos são parte da Natureza, e a ordem causal desta
é tão rígida e inflexível como a ordem lógica das idéias. O de
senrolar-se dos eventos na Natureza se dá com a inelutabilidade
de uma prova matemática exercida por uma mente onisciente.
Então, que significa a liberdade humana, quando as origens de
todo ato humano estão incipientemente contidas na primeva idéia
de Deus ou Natureza, assim como as origens de toda ocorrência?
~ Ao se dedicar a tal questão, Spinoza desenvolveu a parte de
,~ua filosofia que lhe tem granjeado mais admiração: a teoria da
liberdade humana, com a conseqüente análise das paixões.

8. Emoção

Como o título indica, a Stica não estava destinada apenas a _
um tratado sobre metafísica com vários apartes morais, mas. ao

--
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contrário, a tratar a natureza humana e a vida moral em termos
que, apesar de conseguirem sua validade a partir de uma base
metafísica e não causarem confusão referente à Natureza ou a
Deus, eram suficientemente definidos para acarretar uma avalia
ção do lugar ocupado pelo homem no mundo natural. Por sua
vez, tal avaliação seria adequada para estabelecer um verdadeiro
sistema de comportamento moral. Dadas suas premissas, Spinoza
foi mais ou menos bem-sucedido nesse empreendimento. O fato
é tanto mais surpreendente na medida em que suas concepções
morais de maneira alguma correspondiam aos chavões de seu
tempo, nem podiam ser preditas pela obra dos moralistas cris
tãos e judeus que supervisionaram sua vida e educação. Spinoza
não apenas argumentava que a piedade é "ruim e inútil" e que
"a autocomplacência é o maior bem que podemos esperar", mas
também desdenhava o ressentimento dos pobres e desvalidos,
só recomendando humildade e arrependimento aos que não pu
dessem viver consoante os ditames da razão. A filosofia das
emoções constitui a ponte necessária entre o inflexível determi
nismo metafísico e essa visão moral quase nietzscheana.

Embora Descartes tenha escrito um tratado sobre as "pai
xões", é justo dizer que~ foi o primeiro grande filósofo
desde Santo Tomás de Aquino a tentar investigar de modo sis
temático asEêSJilíiIiãiiãS) com plena consciência de que não
se poderia êSêiêver o lugar ocupado pelo homem na natureza
antes de se terminar tal investigação. Foi de sua teoria das pai
xões que Spinoza derivou sua idéia de liberdade. Deus é livre
na medida em que é autodeterminante. Mas, nesse sentido (que,

I
logicamente, só pode aplicar-se ao que é substancial), os seres
humanos não podem ser livres. Então, que significa a distinção
entre liberdade e não-liberdade? Spinoza reconheceu que a dis
tinção entre o livre e o não-livre deve ser expressa em termos
diferentes dos da distinção (imaginária, para ele) entre o causado
e o não-causado. Nisso, ele tem sido seguido por muitos filó
sofos mais recentes. Sua teoria das paixões contém o primeiro

tpasso para a reconstrução da distinção entre o livre e o não
livre.

Em alguns aspectos, a teoria espinosiana das emoções apre
senta similaridades com a anteriormente esboçada e menos ima
ginativa teoria proposta por Hobbes, seu antecessor empirista.
Particularmente, ele se aproximou de Hobbes ao supor que as
diversas emoções humanas são definíveis em termos de uma
quantidade relativamente simples de estados mentais, juntamente
com uma especificação do conteúdo dos pensamentos e desejos
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peculiares a cada patxao individual. Assim sendo, Hobbes defi
nira o medo como "aversão, com sentimento de separação de
seu objeto" (Leviathan, I, VI), Hobbes pensara poder especificar
o domínio das emoções em termos das crenças específicas e
desejos característicos de cada uma delas, embora não tenha
esclarecido o problema de como essas crenças e desejos são
reunidos.

De modo semelhante, Spinoza tentou definir as emoções
referindo-se ao desejo, prazer e dor (para os quais, em troca,
ofereceu definições) e certas causas características. Essas causas
eram, desse modo, explicadas por Spinoza como envolvendo o
conceito de mentalidade. Elas envolviam concepções particulares
do mundo, e estas definem não só as causas, mas também os
objetos das emoções. (Um exemplo esclarece a distinção entre
objeto e causa: tenho medo do que acontecerá durante meu en
controcom o diretor; o que causou meu medo foram os pensa
mentos sobre o comportamento pretérito do diretor. Aqui, o
objeto está no futuro e, por conseguinte, não pode ser a causa.

IA distinção entre objeto e causa, vital para a teoria das emoções,
fora sutilmente feita por Santo Tomás de Aquino, mas não por

.Spinoza, de cuja teoria do espírito implicava que a omissão não
Itransparecesse na teoria geral da vida emocional que decorria
'de suas premissas.) Pode parecer estranho que fenômenos apa-
rentemente tão arbitrários e flutuantes como as paixões humanas
pudessem ser tratados pelo método geométrico, de modo que as
conclusões concernentes à natureza da aflição, do remorso e do
ciúme pudessem ser consideradas dedutíveis a partir das defini
ções e axiomas de uma metafísica incontrovertida. Mas Spinoza,
que nesse como em outros aspectos se aproximava do pensa
mento medieval, não se satisfez com suposições convencionais
relativas à desordem desse material, acreditando que muitas
asserções acerca da vida emocional, que poderiam parecer re
sultar de observação prolongada e falível, eram, de fato, de
monstravelmente necessárias. Assim sendo, ao reabrir o campo
das emoções ao pensamento filosófico, tomou-se ele o principal
guia para os filósofos posteriores que buscaram compreendê-Ias. ,
Há muitos filósofos que concordariam com Spinoza, por exem- '
plo, em que não podemos odiar uma coisa da qual nos apie
damos, ou que ninguém inveja a virtude de uma pessoa a não
ser seu igual; e que também concordariam com ele ao consi
derar tais proposições como verdades necessárias, a serem esta-

li belecidas não pela investi a ão em ir' a mas~Ia arg~
'f filosófica. A mais (luta our ontnbuição de S i~ . oso
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o fato de ter ti-

9. Atividade e passividade

Para Spinoza, a essência de toda emoção é a paixao. Na medida
em que reage ao mundo de forma emocional, o homem é con
siderado passivo frente a ele. Uma emoção é algo que se sofre.
O próximo passo na doutrina espinosiana da liberdade foi tentar
mostrar uma identidade entre sofrer a paixão e ser vítima de
uma causa externa. Um homem é passivo na medida em que
suas ações se originam fora dele; e ativo, na medida em que
se originam em seu interior. Naturalmente, deduz-se da meta
física que, falando de modo literal, toda ação se origina fora
do agente, isto é, em Deus. Mas, nesse caso, há uma questão
de grau. Assim como a doutrina do conatus nos permite pos
tular indefinidamente muitos quase-indivíduos num mundo que,
literalmente falando, contém apenas um indivíduo, ela nos habi
lita a falar do maior ou menor grau em que as causas de uma
ação estão contidas no corpo do agente e, portanto, dentro de
seu espírito. Conseqüentemente, a passividade é uma questão
de grau.

O passo seguinte é concluir, a partir da premissa de que a
todo evento físico no corpo corresponde um evento mental que
constitui sua idéia, que, quanto mais ativo é um homem, mais
seu espírito contém idéias adequadas das causas de sua ação.
Um homem é ativo com relação ao seu comportamento quanto
mais sua consciência contém uma idéia adequada do compor
tamento e de sua causa. Ter uma idéia completamente adequada
da causa é vê-la em relação com sua própria causa e assim por
diante, até o ponto de compreender a total necessidade do sis
tema do qual uma parte é formada pelas causas. Depois, Spí
noza alega que essa sempre crescente compreensão das causas

t
de nossa ação é o único conceito legítimo de liberdade humana
que podemos postular. áJFe~ não é liberdade em relação
à cadeia da~~ mãSa~opsciênc@) dessa própria ne
cessidade.

Uma emoção, já que envolve uma obscura percepção de
realidade, pode ser sofisticada por assim dizer, passando do pas
sivo para o ativo, quando essa percepção é melhorada. Na me
dida em que se dá tal aperfeiçoamento - em que, como po
deríamos dizer, o objeto de um sentimento é mais clara e com-
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pletamente compreendido -, a emoção passa da paixão à ação, \~
de algo sofrido a algo feito. Portanto, o homem lvre é aquele
que consegue ~l!.1iIi'@~ transforman o-as em con
cepções acuradas do mundo que ele domina por meio delas.
A mudança da passividade para a atividade é precisamente o
que queremos dizer por prazer e, quando falamos em dor, que.
remos nos referir ao contrário.

Daí, é fácil chegar à doutrina de que~~ hõmem liY§J t
é verdadeiramente~ e de que sua liberdádé"e sua razão sao )
uma e a mesma coisa. Spinoza desenvolve seu sistema moral,
do qual um aspecto merece ser mencionado, a partir dessas
nobres idéias.

10. O amor intelectual a Deus

A definitiva visão moral de Spinoza possui um aspecto aristo
télico e um aspecto platônico. Spmoza como os filósofos da
tradição platôni~~sU}El_ar a a edoria e a felicidade, Íí1timas)
do homem no~@teleªu~ Deus (amor que informa as
almas bem-aventuradas sobre o paraíso de Dante). E ele pensa
poder esclarecer em que consiste esse amor. Na medida em que
compreendemos algo, dele auferimos prazer e, na medida em
que tal prazer é puro - não-misturado a idéias confusas -,
ele constitui o amor. Ora, a compreensão do universo em sua
totalidade não pode produzir idéias confusas, visto que a idéia
de universo, em sua totalidade, é a idéia de Deus, a qual, na
medida em que a apreendemos, se adequa em nós. Em conse
qüência, a tentativa de compreender a realidade através dessa
idéia leva-nos necessariamente a amar essa realidade........ou ~ja,

'

a amar a Deus. Entretanto, esse~ é ativ~ e(lliielectu e
não passlv e@Õci~~i!) ao adquiri-lo, chegamos a participar
da atureza divina. Vemos o mundo em Sua plenitude, sob a
idéia de Deus, e não de forma parcial, confusa ou passiva. Assim
sendo, como assinala Spinoza, ao ver as coisas, vemo-las "sob'0 aspecto da eternidade". Eternidade não significa tempo infinito,
mas ~mporalidade. Vemos o mundo como vemos os números,
como uma entidade que perdura porque não tem duração, que
é infinita porque não tem partes, e na qual participamos por
que nela nos dissolvemos. Portanto, ver omund~ l
Outras maneiras de representá-lo - como a cnatura pessoal,'r antropomórfica e passional da religião instituída - podem SOl'

(I úteis para incentivar os sentimentos morais entre os ignotaDte8,
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como o fazem as idéias de retribuição e recompensa divinas,
mas nada significam para o espírito filosófico. Ademais, a vida
moral do homem esclarecido não precisa de religião antropo
mórfica. Ao ver as coisas sub specíe aeternitatis, ele reconhece
que a felicidade, a liberdade e a virtude são uma e a mesma
coisa e, em conseqüência, que a virtude é estritamente sua prÓw
pria recompensa.

11. Conclusão

Assim, a visão de Spinoza, tal como se apresenta na Ética, ca
racteriza-se por sua sublime impessoalidade. Somos felizes na
medida em que compartilhamos da visão objetiva que é a de
Deus (a visão do mundo sub specie aeternitatis), O ponto de
vista cartesiano da primeira pessoa perdeu-se inteiramente. Re
flete-se apenas vagamente sobre o "cogito", numa das proposi
ções acidentais do Livro I; não desempenha papel algum na
validação do sistema, possibilitando inevitavelmente a visão da
terceira pessoa, para a qual tende a Ética. Essa supressão da
dúvida metodológica, e o conseqüente abandono do privilégio
da primeira pessoa como base da filosofia, é característica da
metafísica pós-cartesiana, e a origem da mais poderosa das crí
ticas subseqüentes que viriam a destruí-la. Em S inoz , vemos
o mais ousado desenvolvimento possível das ideias de eu e
substância ~tas pe~os medievaiE) Com rara honestídade inte
lectual, e e senvolveu o que considerava serem as conseqüên
cias lógicas inevitáveis desses conceitos, argumentado, ao mesmo
tempo, em prol de sua indispensabilidade. Isso resultou numa
descrição completa do homem, da natureza, do mundo e de
Deus. O ponto fraco dessa filosofia não jaz em suas conclusões,

Imas em suas premissas, particularmente naquela idéia fatal de
substância que ele pensara tanto necessitar quanto poder tornar
inteligível.



Capítulo 6

Leibniz

Gottfried Wilhelm von Leibniz (1646-1716) compartilhou com
Newton a descoberta do cálculo infinitesimal e contribuiu para
a mecânica com o conceito de energia cinética. Ele possuía gran
des conhecimentos de história, direito, química, geologia e me
cânica, fez muitas descobertas científicas incidentais importan
tes, foi político e cortesão incansável, fundou a Academia de
Berlim, escrevia fluentemente em francês, alemão e latim, cor
respondeu-se com todo homem de gênio com que pudesse apren
der alguma coisa e produziu um sistema filosófico supreenden
temente poderoso e original, que proporcionou a base da filo
sofia acadêmica alemã durante o século após sua morte. Os
fundamentos de uma nova lógica estão incluídos nesse sistema,
e, com as descobertas da lógica moderna, foi reavivado o inte
resse pelo pensamento de Leibniz. Mas sua mente era tão fértil
e sua produção, tão prodigiosa, que mesmo hoje muitos de seus
escritos estão por publicar, e poucos sábios podem afirmar es
tarem familiarizados com todos os aspectos de seu pensamento.

Leibniz publicou poucas obras durante sua vida, e sua
obra-prima filosófica - a Monadologia - é um êxito tão gran
de de concisão que, para interpretá-la na íntegra, devemos con
siderar muitas outras obras suas, bem como sua correspondência,
a fim de conhecermos detalhadamente os argumentos que em
basam suas conclusões. Entre as mais importantes dessas obras
estão o Discurso sobre metafísica, Os novos ensaios sobre o en
tendimento humano (em parte, escrita como resposta a certas
doutrinas do empirista Locke), A teodicéia s e a correspon
dência com Amauld, Clarke, de Volder e Des Bossers.

O próprio Leibniz nunca tentou expor sua filosofia de for
ma ampla. Ele não se isolou nem teve uma vida aeética como

• Publicada em 1710. As demais obras menclonadu alo~
Ver bibliografia.
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Spinoza, cujo gênio, contudo, admirava, e deixou os resultados
de suas reflexões para serem organizados por outros homens,
menos dotados. Destes, o mais importante foi Christian Wolff
(1679-1754), que, apesar de sérios equívocos, foi bem-sucedido
ao apresentar a contribuição filosófica de Leibniz de modo a
fazer do sistema monadológico a metafísica reconhecida pelo
Iluminismo alemão. Foi através de Wolff que Leibniz, e na ver
dade toda a tradição racionalista, veio a se deparar com a crí
tica devastadora de Kant.

O pensamento de Leibniz evoluiu consideravelmente du
rante sua vida, e o que resultou em seu sistema de metafísica
racionalista teve seu começo nas controvérsias científicas e ma
temáticas cujas implicações metafísicas comumente não eram
mais claras para ele que para seus contemporâneos. Leibniz
viveu durante a revolução científica, cujo início apenas fora
vislumbrado por Descartes. De modo tão imediato quanto sur
preendente para sua compreensão, ele percebeu a necessidade
de um sistema metafísico que pudesse abrigar as novas desco
bertas e, ao mesmo tempo, resolver os aparentes paradoxos e
falta de lógica originados por elas. Só gradualmente emergiu de
tal experiência a filosofia pela qual Leibniz se tornou famoso.
Essa filosofia - a das mônadas - foi considerada por muitos
de seus sucessores imediatos como a única metafísica raciona
lista possível, e por filósofos ulteriores como a conseqüência
lógica de princípios metafísicos, tão difícil de aceitar como de
rejeitar.

Leibniz partiu de duas doutrinas implícitas que se ínterar
ticuIam. A primeira é a concepção distintamente racionalista de
substância: ele acreditava que o mundo é composto de substân
cias e seus atributos, sustentando que não podia haver noção de
substância que permitisse a criação ou destruição das substân
cias, a não ser por milagre. Como os sucessores de Descartes,
Leibniz percebeu que a suposição da interação entre as subs
tâncias envolve uma dificuldade inevitável, à qual deveria res
ponder de forma nova e inventiva.

A segunda doutrina implícita também é racionalista: exis
te~ leis fundamentais do pensamento que, apropriadamente
aplicadas, bastarão para determinar a estrutura básica da reali
dade. Só precisamos seguir certas regras, evidentes ao que Des
cartes chamara de "luz natural", para chegarmos a descrever
como as coisas são. Naturalmente, tal descrição deve ser com
patível com as decobertas da ciência natural. Mas essas desco
bertas podem ser prontamente incorporadas a uma teoria meta-



LEIBNIZ 73

•

física completa, uma vez que se considere que elas concernem,
não aos constituintes últimos da realidade, mas somente ao seu
aspecto "fenomêni~?".. Por conse~uinte, Leibniz _foi levado a
acreditar que a ciencia natural e a representaçao do mundo
como ele aparece sistematicamente; o mundo como realmente
é só pode ser conhecido mediante a aplicação desses primeiros
princípios de pensamento, sem os quais não poderíamos come
çar a dedicar-nos à investigação científica.

Um desses princípios é a lei da não-contradição. Ê impos
sível pensar com coerência a não ser obedecendo a tal lei, que
não tem o caráter de descoberta científica, mas de um axioma
racional, que dita a estrutura do pensamento. Leibniz enfatizou
tais princípios, sustentou publicamente que eram axiomáticos e,
ao fazê-lo, tentou proporcionar uma ciência da lógica. Ele não
se impressionou com o desdém cartesiano para com Aristóteles
e os escolásticos, reconheceu que a lógica aristotélica, em muitos
aspectos, estava incompleta e percebeu em certas doutrinas es
colásticas princípios que sentiu serem conseqüências inevitáveis
da tentativa de desenvolver uma lógica que satisfizesse as exi
gências da ciência contemporânea. Tentou derivar de seus prin
cípios a gramática de uma "característica universal", uma lin
guagem em que só se poderia expressar alguma coisa consoante
as leis da lógica e cuja gramática fosse regida por essas leis.
Seu racionalismo levou-o a pensar que tudo que pudesse ser
expresso em tal linguagem também seria verdadeiro. Embora
não tenha sido bem-sucedido nesse empreendimento, deu origem

Ia especulações que só produziram resultados muito mais tarde
- na obra de Russell, Wittgenstein e os atomistas lógicos 
e, por essa razão, sua lógica tem sido recentemente objeto de
considerável interesse. Neste livro, só poderemos considerar a
metafísica e os aspectos da lógica diretamente relacionados
com ela.

1. Princípios

Além da lei da não-contradição, Leibniz discemiu certas leis do
pensamento, apresentando algumas delas como axiomáticas. Ele
não examinou sistematicamente as relações entre essas leis e
tratou daquelas que, se existem, podem ser derivadas das outras,
que são, em contraste, básicas para o sistema.

O primeiro princípio resulta da consideração da antiga d0u
trina da substância, e de sua relação com as formas de poDa"
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mento. Uma substância é aquilo que corresponde ao termo su
jeito de uma sentença do tipo sujeito-predicado; um atributo é o
que corresponde ao predicado. Que poderia tornar verdadeira
uma sentença da forma "S é p"? É claro que o fato de o atri
buto p ser inerente à substância s. Então, que é essa substância?
Ê óbvio que identificá-la com qualquer de seus atributos é absur
do, já que ainda poderíamos perguntar: a que é inerente o atri
buto escolhido? Entretanto, dizer que ela é um mero substrato
sem atributos, uma qüididade, uma coisa sem qualidades, é eli
minar-lhe a individualidade e submergi-la num todo indiferen
dado. Nesse caso, não haveria característica pela qual se pudesse
distinguir uma substância de outra; todas as substâncias tornar
se-iam parte de uma matéria singular. Portanto, deveríamos
adotar a concepção de Spinoza e sustentar que só pode haver
uma substância. Mas Leibniz quis reconciliar a doutrina racio
nalista da substância, que considerava logicamente indispensável
a qualquer avaliação da verdade das sentenças de tipo sujeito
predicado, com o pluralismo. Considerou óbvio o fato de o
mundo conter mais de uma coisa. Portanto, que nos resta a
não ser postular a velha "essência individual" escolástica e fun
damentalmente aristotélica - o atributo que faz da substância
o que ela é? Visto que as substâncias podem diferir minimamente
sem serem as mesmas, parece que devemos definir uma subs
tância em termos da totalidade de seus atributos. Essa totalidade
corresponde à total descrição - a lista de todas as predicações
verdadeiras - que constitui a "noção completa" de uma coisa.
Esse conceito define e identifica o que Leibniz chamou de "mô-

j nada". As mônadas são as individualidades últimas que com
põem o mundo.

A esse princípio - o de que uma substância é identificada
por meio da totalidade de seus atributos - associa-se intima
mente a famosa lei leibniziana chamada A Identidade dos Indis
cerníveis. Ela diz que, se existem dois indivíduos putativos que
têm todos os seus atributos em comum, trata-se não de dois,
mas de um sõ. Poderíamos pensar que não há necessidade em
tal lei; pois, afinal de contas, não pode haver, pelo menos teori
camente, gêmeos absolutamente idênticos que só difiram pelo
fato de estarem em diferentes lugares ao mesmo tempo ou no
mesmo lugar em tempos diferentes? Leibniz rejeitou tal con
cepção por considerar que as posições espacial e temporal devem
aquela realidade que possuem a diferenças nas propriedades das
mônadas individuais. Nesse caso, os gêmeos imaginados não
possuirão, enfim, todas as suas propriedades em comum.
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o terceiro princípio em que Leibniz baseou a construção de
sua metafísica (ao qual, às vezes, se refere, dizendo que, junto
com a lei da não-contradição, proporciona toda a base de sua
filosofia) foi o "Princípio da Razão Suficiente", isto é, o prin
cípio de que nada ocorre sem explicação suficiente. Não há
sentença verdadeira cuja questão "por quê?" não admita uma
resposta. Como Spinoza, Leibniz não quis limitar as "explicações"
a explicações causais mecânicas; ao contrário, ele realmente
quis dizer razão, e não apenas causa, ou seja, por "causa" ele
quis se referir ao que quer que torne um fenômeno racional
mente inteligível, e não apenas ao que o cause.

Esses três princípios diferem da lei da não-contradição, na
medida em que não parecem indispensáveis a algo que poderia
ser considerado pensamento racional. Mais propriamente, eles
são a manifestação de uma metafísica ainda obscura. Embora
Leibniz os considerasse leis indispensáveis do pensamento, ou
tros filósofos não conseguiram vê-los assim sem prejudicar con
seqüentemente sua capacidade de raciocínio. A plausibilidade
instintiva de tais princípios, sua aparente exatidão e sua rigorosa
exposição da idéia de que as substâncias são também indivíduos,
dotou-os, porém, de grande poder de persuasão. A profundi
dade da metafísica leibniziana resulta de seu pensamento, orien
tado por tais princípios, até sua conclusão lógica, embora si
multaneamente os reconcilie com os fatos observados da expe
rência humana.

«
2. Contingência

Podemos perceber imediatamente que, na concepção de Leibniz,
todos os enunciados do tipo sujeito-predicado, se verdadeiros,
são assim em virtude dos significados dos termos usados para
expressá-los. Um enunciado da forma "s é v" simplesmente atri
bui a s uma propriedade que é parte de sua definição, ou seja,
diz que o agregado de propriedade p, q, r... contém p. Então,
como Leibniz explica a diferença entre verdades necessárias e
contingentes? (Ou, como ele diz, entre verdades de razão e ver
dades de fato?) Fá-lo mediante um artifício que tem sido usado
desde seu tempo para revolucionar totalmente as ciências da
lógica e da lingüística: introduz o conceito de um mundo pos
sível. As verdades necessárias são verdades acerca de todo mun
do possível. Ora, a substância s não pode existir em todo mundo
possível. Na verdade, estritamente falando, s6 há uma subs-
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tância que existe em todo mundo possível, isto é. Deus. Por
conseguinte, todas as asserções acerca de s, na medida em que
implicam a existência de e. são contingentes. Um princípio como
o da não-contradição, ou as verdades da matemática, já que
não pressupõe a existência de nada, é verdadeiro em todos os
mundos possíveis, e, conseqüentemente, necessário.

"'3. Metafísica

Como todos os racionalistas, Leibniz acreditava que os princípios
metafísicos devem fundamentar a investigação empírica, não de
vendo ser derivados da experiência. Simultaneamente, devem ser
capazes de embasar a explicação científica, ou seja, devem apre
sentar-nos uma imagem do mundo que não só mostre ser pos
sível a explicação científica, mas também revele seu status epis
temológico. Como Descartes, Leibniz foi mais longe ao tentar
derivar muitas leis físicas básicas (por exemplo, as leis newto
nianas do movimento) dos princípios da razão pura. Tal em
preendimento sofreu restrições, mas foi considerado legítimo até
mesmo por Kant. Sua importância foi imensa, pois significava
que Leibniz sentia dever ser capaz de adaptar as contribuições
da ciência à sua metafísica. Isso constituiu poderoso motivo para
seu pluralismo, bem como para suas doutrinas acerca do espaço
e do tempo.

A primeira vista, tal empreendimento era muito difícil. A
doutrina da substância, conforme a formulara Leibniz, acarre
tava grandes problemas. Em primeiro lugar, as substâncias indi
viduais ou mônadas não podiam ser extensivas. Essa é uma
conseqüência do Princípio da Razão Suficiente e da concepção
de que algo verdadeiro que faça parte de uma mônada deve
nela estar contido como um de seus predicados. Esses dois
princípios levam à conclusão de que deve estar na natureza da
própria mônada a explicação de algo que lhe acontece. Ora,
uma coisa extensiva pode ser dividida e, ao ser dividida, trans
forma-se em duas. Conseqüentemente, deixa de existir como
coisa. E já que pode deixar de existir como resultado de uma
causa externa, não pode ser uma substância. Afinal são as mô
nadas meros pontos no espaço? Leibniz pensou que não con
cebíamos tal coisa, a não ser como uma abstração. A única
resposta a esses quebra-cabeças que ele julgava inteligível de
veria negar às mônadas qualquer extensão.

Tal resposta encontrou apoio imediato na concepção car
tesiana de alma que fora legada a Leibniz. Pois, se existem
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mônadas, não sou uma delas? Minha substancialidade, minha
indivisibilidade e a ausência de atributos espaciais em mim eram,
para Leibniz, verdades óbvias e aceitas. Quiçá nem todas as
mônadas sejam almas, mas a alma nos proporciona um exemplo
real e generalizável daquilo a que as mônadas poderiam asse
melhar-se. Em conseqüência, as mônadas, como a alma, não
podem ser extensivas.

Em segundo lugar, parece que as mônadas não podem
interagir. O princípio do desenvolvimento de toda mônada deve
estar nela própria, em sua essência individual. Pelo menos de
início, devemos encontrar a razão de qualquer de seus estados
na totalidade que constitui seu todo. Leibniz pensava que a idéia
de uma mônada "passando" uma propriedade a outra mônada
era intrinsecamente absurda, assim como a idéia de uma subs
tância que depende de outra por parte de sua natureza (isto é,
por uma. de suas propriedades). Desse modo, exclui-se toda
idéia de interação. Leibniz não só não resolveu o problema de
Descartes - o da interação -, mas também rejeitou como absur
da a suposição que o sustenta.

Leibniz foi um pouco mais longe: além de negar a possibili
dade de interação entre substâncias, negou também a possi
bilidade de elas se relacionarem de modo genuíno. Uma relação
teria de ser uma propriedade inerente a duas substâncias ao
mesmo tempo. Isso é não só intrinsecamente absurdo (pois,
embora dois objetos possam possuir alguma propriedade em
comum, não exemplificam a mesma instância da propriedade),
como também transgride o primeiro princípio leibniziano, ou
seja, o de que a essência individual conotada por um termo
sujeito contém todos os predicados que lhe possam ser verda
deiramente associados. Se existe, um predicado relaciona! teria
de estar contido em dois indivíduos ao mesmo tempo, caso em
que não poderia ser verdadeiramente predicado de nenhum deles, ,
individualmente falando.

Desse modo, pareceu a Leibniz que as doutrinas que a
razão o levou a sustentar conduziam a uma descrição do mun
do que discordava singularmente da aparência deste. O mundo
consiste num agregado de mônadas que, como a alma, não sio
extensivas e que não interagem nem se relacionam de outra
maneira entre si, e, não obstante, temos a impressão de habitat'
um mundo de coisas espacialmente extensivas, que se afetam
mutuamente, consoante leis causais regulares, entre as quais
podemos distinguir as animadas das inanimadas, podendo ser
mantido todo tipo de relação entre elas. Como isso 6 possfvel?
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Para responder tal questão, Leibniz introduziu uma noção me
tafísica de grande importância histórica: a do fenômeno "bem
fundamentado".

4. O mundo material

Em primeiro lugar, consideremos o espaço. Contra Newton
(através de seu representante Samuel Clarke), Leibniz defendeu
uma concepção relativa de espaço, em oposição a uma absoluta.
Se o espaço for absoluto e possuir uma realidade além das re
lações espaciais entre indivíduos, então todo o universo poderá
ser movido através do espaço sem mudança discerníveI. Agora
consideremos a posição do universo como um todo. Por que
deve estar situado numa área em vez de noutra? É possível
que tal questão não tenha resposta. Pela natureza postulada do
espaço, não haverá diferença discemível entre as duas ordena
ções. Por conseguinte, não há explicação para a realidade de
qualquer uma delas, o que transgride o Princípio da Razão Su
ficiente. (Leibniz usou muitos argumentos desse tipo, extraindo
diferentes conclusões conforme fosse invocado o Princípio da
Razão Suficiente ou a Identidade dos Indiscerníveis, quando o
fazia.) Em conseqüência, o espaço deve consistir na totalidade
das relações espaciais entre objetos. E, caso peçamos uma defi
nição de um ponto no espaço, Leibniz diz poder proporcioná-la
mostrando o que ele é para dois objetos que ocupem o mesmo
ponto. Dois objetos ocupam o mesmo ponto no espaço se man
têm a mesma relação espacial com todas as outras coisas.

Mas que dizer das relações espaciais? Visto que as relações
não são reais, devem também ser irreais. O que percebemos
como relação entre A e B consiste, de fato, nas modificações
particulares de A e de B. Consideremos um exemplo: o caso de
João ser mais alto que Henrique consiste em dois fatos; primei
ramente, que João tem um 1,90 m de altura e, em segundo
lugar, que Henrique tem 1,65 m. Portanto, o que percebemos
como relações espaciais são, de fato, determinadas modificações
das mônadas. Tais modificações poderiam ser chamadas de pro
priedades "geradoras de espaço". Leibniz refere-se a elas (por
motivos pouco claros) como os "pontos de vista" individuais
das mônadas. A metafísica de Leibniz parece ter como conse
qüência inevitável essa conclusão. Também possui um auspi
cioso corolário, pois agora Leibniz pode muito facilmente mos
-trar como é que o mundo familiar que nos cerca parece es-
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pacial, mesmo que as mônadas não possuam extensão, e, estri
tamente falando, nenhuma propriedade espacial. E visto que o
espaço, como sistema de relações, só pode ser uma aparência;
düicilmente nos surpreenderemos se a própria realidade não for
espacial. Contudo, o espaço não é apenas um tipo de aparência.
Quando percebemos as coisas como espacialmente organizadas,
não as percebemos como realmente são, mas, não obstante, ainda
devemos distinguir o espaço de uma simples alucinação, ilusão
ou equívoco. Leibniz quis dizer isso ao descrever o espaço como
um "fenômeno bem-fundamentado".

Com essa expressão, ele introduziu um dos conceitos cru
ciais que embasam a filosofia de Kant. O mundo físico foi des
crito como "aparência sistemática". No sistema leibniziano, todo
o mundo físico vem a ser um fenômeno bem-fundamentado, o
que equivale a dizer que as propriedades dinâmicas e estáticas da
matéria, sua organização espacial e até mesmo temporal, e fi
nalmente as leis causais que regem seu comportamento são atri
buídas por Leibniz ao mundo da aparência. Para compreender
tal pensamento, temos primeiramente de considerar a positiva
teoria leibniziana da natureza das mônadas.

5. A monadologia

Sou uma mônada e, como todas as substâncias diferentes de
Deus, possuo matéria e forma. Leibniz emprega esses termos
em seu sentido escolástico: sou composto de uma certa matéria
(materia prima) organizada de acordo com o princípio vital
individual, ou vis viva, que forma dessa matéria um ser pen
sante ativo. A vis viva não é diferente do conatus de Spinoza.
Notemos que a suposição leibniziana desse princípio, pelo qual
os sucessivos estados de uma mônada são, por assim dizer, ge
rados por sua condição anterior, não é obviamente compatível
com a primeira de suas leis do pensamento. Essa lei diz que o
sujeito é definido pela totalidade de seus predicados. Nesse
caso, uma substância possui seu caráter eterna e imutavelmente,
não podendo conter qualquer princípio de desenvolvimento. Seja
como for, a idéia da vis viva possibilitou a Leibniz propiciar
uma descrição gráfica daquilo com que o mundo realmente se
parece. A matéria mental consiste em percepção, apetite e uma
-qualidade denominada confusão, que, estritamente falando, per
tence ao "ponto de vista" de uma mônada, Cada mônada per-
cebe de acordo com seu ponto de vista, e tal ponto de vista



80 INTRODUÇÃO À Fn.OSOFIA MODERNA

representa o universo que a circunda. Algumas mônadas são
percebidas de modo relativamente claro, e até mesmo distinta
mente. Outras são percebidas de modo confuso. Em linhas ge
rais, quanto mais confusa a percepção, mais "distante" represen
tamos uma mônada como ser. E já que não pode haver interação
entre as mônadas, pode-se indagar por que queremos falar de
percepção. Não supõe esta uma influência que passa de uma
mônada para outra? Para responder a tal questão, Leibniz re
correu a uma teoria engenhosa.

Em primeiro lugar, parecia claro que cada mônada deve
existir eternamente, a menos que Deus, milagrosamente, optasse
por destruí-la. Conseqüentemente, cada mônada deve possuir
um número infinito de predicados. Mas Deus, ao criar a ordem
das mônadas, organizou-a de tal modo que a seqüência desses
predicados nas mônadas individuais deve "espelhar" exatamente
a seqüência em todas as outras mônadas. Cada mônada espelha
o universo inteiro a partir de seu próprio ponto de vista. Se
percebo um carro que passa por minha janela, minha percepção
constitui um estado dessa mônada; esse estado espelha os es
tados das mônadas que coletivamente constituem o carro, da
maneira como estão dispostas, de tal modo que, em minha per
cepção confusa, o carro é representado num estado de movi
mento. As percepções das mônadas individuais se harmonizam,
e o mundo fenomênico por elas "percebido" toma-se coerente
devido a uma harmonia preestabelecida, consoante a qual as
histórias das mônadas individuais prosseguem de acordo com os
sucessivos "espelhamentos" da totalidade das coisas. Deus esta
beleceu essa harmonia na criação, prosseguindo então as mó
nadas de acordo com seu próprio momentum interior individual,
de modo a compartilhar da ilusão coletiva de um mundo físico
comum, do qual fazem parte e que conhecem experimentalmente.
Uma vez estabelecida, a harmonia dura eternamente, isto é, não
precisa mais da intervenção de Deus para perceber que as leis
do universo parecem ser obedecidas de qualquer ponto de vista
particular do que da intervenção do relojoeiro para assegurar
que dois relógios perfeitamente elaborados, uma vez que se lhes
dê corda, continuarão funcionando.

Agora, explica-se facilmente a aparência de interação. A
aparência harmoniosa regular das coisas capacita-nos a formar
expeetações fixas. Esperamos que o mundo, como é confusa
mente percebido por nós (o mundo como "fenômeno bem-fun
damentado"), pareça prosseguir consoante leis que nos possibi
litarão predizer a sucessão de eventos. Essas leis da natureza
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serão fenômenos bem-fundamentados, mas originarão a sistemá
tica ilusão de genuína interação entre substâncias. Tais substân
cias deveriam ser claramente percebidas e consideradas possui
doras de um movimento totalmente autônomo, consoante seus
próprios princípios interiores, "refletindo" cada qual simples
mente o universo a partir de seu próprio ponto de vista.

Uma conseqüência interessante dessa teoria é que, por haver
um número infinito de mônadas, e, não obstante, apenas um
número finito de percepções conscientes (ou "apercepções"),
deve haver uma quantidade infinita de estados de cada mônada,
cada qual espelhando alguma parte do universo. Nem todos
esses estados podem ser conscientes. Assim sendo, Leíbniz p0s
tulou a existência de "petites perceptions". Ele pensou que a
existência desses processos mentais inconscientes podia ser de
monstrada com muita facilidade. Ê demonstrada, por exemplo,
pela capacidade que temos de perceber que um relógio parou
de trabalhar em algum lugar; ora, se podemos notá-lo, é porque
percebemos com antecedência o real tique-taque do relógio,
mesmo que não tivéssemos consciência ao fazê-Io. Com essa
idéia, o conceito de "espírito inconsciente" passou a ser dis
cutido filosoficamente.

6. Deus

Mas por que dizer que há uma quantidade infinita de mônadas1
A resposta a tal questão leva-nos à teologia de Leibniz. O fato
de existir uma quantidade infinita de mônadas é uma verdade
contingente. Há mundos possíveis que contêm apenas uma quan
tidade finita de mônadas. Entretanto, o mundo real deve conter
uma quantidade infinita, pois Leibniz pensava que nenhuma ou"
tra hipótese é compatível com a infinita bondade de Deus.

Ele pensava também que a existência de Deus é claramente
demonstrável, aceitando vários argumentos, todos mais ou me
nos racionalistas. Um deles era o argumento ontológico, com a
importante condição, para Leibniz, de que tal argumento só
pode ser válido se se puder demonstrar que o conceito de um
ser que contenha todas as perfeições não é autocontraditório.
(Ele argumenta que não é contraditório, já que uma perfeiçiO
só pode ser negada por uma privação, ou imperfeição, enio
por outra perfeição.) Leibniz também aceitava outros argumen...
tos, inclusive o argumento quase platônico de que Deus deve
existir, visto que existem verdades eternas (como as verdades
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da razão e da lógica) que são verdadeiras em todos os mundos
possíveis. Elas devem sua verdade a características que perten
cem as meras possibilidades, que devem, portanto, ter algum
tipo de existência, mesmo quando nós, seres finitos, não somos
capazes de cogitar delas. Em conseqüência, deve haver uma
mente onisciente, mediante a qual a existência de tais possibi
lidades seja, por assim dizer, garantida.

Leibniz prosseguiu argumentando - apoiando-se firmemen
te nas doutrinas racionalistas de que a existência é uma perfei
ção, o mal é uma privação e assim por diante - até chegar
à conclusão de que Deus só poderia ter criado o melhor de
todos os mundos possíveis. (Foi esse aspecto da filosofia leibni
ziana que Voltaire, em seu Cândido ou o otimismo, satirizou na
figura do Dr. Pangloss.) Isso só pode significar que o mundo
real contém a máxima quantidade e variedade de coisas criadas
(já que a existência é uma perfeição), compatíveis com a má
xima simplicidade das leis que regem sua organização (já que
a simplicidade é igual à inteligibilidade, e, conseqüentemente,
à clareza e a outra forma de perfeição). No mundo, todo mal
aparente é simples conseqüência da percepção, a partir de uin
confuso ponto de vista particular, da harmoniosa totalidade,
cujas verdadeiras simplicidade e integralidade levam à extinção
do desejo.

A filosofia de Leibniz contém muitos outros aspectos inte
ressantes mas espero que o leitor esteja agora em condições de
perceber até que ponto Leibniz seguiu o caminho de Spinoza.
Como este, ele tentou descrever o mundo referindo-se somente
a princípios de pura razão, e de uma forma que não apresenta
relação imediata com o modo em que o mundo é percebido.
Ao mesmo tempo, Leibniz não chegou arbitrariamente à sua
concepção do mundo, mas porque se viu forçado a isso por pro
cessos de raciocínio que eram, de qualquer modo, inevitáveis.
Os princípios que lhe serviram de ponto de partida eram, como
as leis da lógica, verdades necessárias percebidas como tal até
mesmo por aqueles que tentassem depreciá-las, ou, como os
princípios apresentados na seção I, tão evidentes à razão que
seria difícil perceber como poderíamos chegar a qualquer con
clusão substancial acerca da natureza da realidade sem admiti
los. Contudo, como veremos, há uma grande diferença entre as
verdades da lógica (que Leibniz tanto investigou) e os princí
pios metafísicos que conduzem à sua monadologia, Podemos
aceitar uns sem qualquer constrangimento da razão em favor
dos outros.



Parte 11

Empirismo





Capítulo 7

Locke e Berkeley

Não se pode dizer que o empmsmo filosófico é peculiar à
Grã-Bretanha ou que lá predominou. Todavia, é válido observar
que, desde a Idade Média, as ilhas britânicas produziram uma
série de escritores talentosos, cada um dos quais defendeu, com
a austera independência de espírito que talvez seja mais verda
deiramente característica do gênio anglo-saxônico do que qual
quer doutrina específica que ele pudesse apoiar, uma versão da
perspectiva empirista.

O empirismo considera o entendimento humano restringido
pelos limites da experiência humana, só os ultrapassando para
cair nas malhas do ceticismo ou para perder-se em meio a con
siderações absurdas. Já na Idade Média, Guilherme de Ockham
formulara as doutrinas empiristas acerca da causalidade, da
mente e da natureza e limites da ciência; posteriormente, tais
doutrinas foram amplamente aceitas. No fim do Renascimento,
Francis Bacon expressou, de modo mais agressivo que sistemá
tico, uma teoria do conhecimento em que se deu prioridade ao
hábito da investigação empírica em relação à metafísica.

1. Hobbes e a filosofia da linguagem

Entretanto, o empirismo só se tornou plenamente uma filosofia
quando foi capaz de associar-se a uma teoria abrangente da lin
guagem. Foi então que, quando se sentiu apto a determinar o
que se pode e o que não se pode dizer. o empirismo foi capaz
de desafiar o racionalismo no que provou ser seu ponto mais
fraco. O racionalismo deve admitir que o homem posui idéias
cuja significância ultrapassa o limite de qualquer experiência
que possa proporcionar seu conteúdo. Entre tais idéias enco......
tram-se as de "Deus", "substância", "causa" e -eu subjetivo"
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[self] , * sobre as quais se fundamentara a visão de mundo ra
cionalista. A nova filosofia da linguagem iria negar tal suposição.

A teoria empirista da linguagem foi expressa nas obras de
Thomas Hobbes (1588-1679) que, apesar de ser mais conhecido

Apor seus escritos políticos, muito se dedicou às questões. meta
(I físicas e epistemoló~icas. HobbêS escreveu muito, ambicionando

expor uma completa filosofia do homem. Ele se deparou com a
influência de Descartes, sendo um dos que Mersenne convidou
para apresentar suas objeções às Meditações. Suas objeções, em
bora grosseiras, já mostravam os frutos de uma mente poderosa
e inquiridora, bem como uma insatisfação com o racionalismo que
Hobbes discernira em Descartes. Hobbes buscou uma teoria que lhe
explicasse como as palavras adquirem significado, a fim de de
monstrar que determinadas doutrinas metafísicas são, literal
mente falando, desprovidas de significado. Como os empiristas
posteriores, ele tentou rejeitar não somente essa ou aquela dou-

I trina metafísica, mas toda a metafísica, como uma ciência obri
gada a usar as palavràs õe um -mooo que transcende os limites
que determinam seu sentido: "se um homem me falasse de um
quadrado redondo [ ] ou de substâncias imateriais [ ...] ou
de um sujeito livre [ ] eu não diria que ele está errado, mas
que suas palavras não têm sentido" (Leviathan, 1651).

Como muitos outros empiristas, Hobbes fez uma avaliação
genética das origens do significado: as palavras adquirem signi
ficado mediante a representação de "pensamentos", e a origem
de todo pensamento é a experiência sensorial, "pois na mente
humana não existe concepção que não tenha sido, em primeiro
lugar, total ou parcialmente, produzida pelos órgãos dos sen
tidos". Para descobrir o significado de qualquer elocução, de
vemos remontá-la às circunstâncias observáveis que lhe deram
origem; estas bastarão para determinar o pensamento contido
na elocução. Em seguida, Hobbes argumentou que, devido ao
fato de a experiência sensível proporcionar-nos conhecimento
de particulares, as palavras (nomes que expressam nossos pen
samentos devem, em última instância, referir-se a particulares.
Assim sendo, um termo geral não poderia denotar um "univer
sal"; em vez disso, denota, de modo indeterminado, os membros
particulares de uma classe. Desse modo, Hobbes expressou um
pensamento já familiar nas obras de Ockham. Ele percebeu

• Uma pessoa enquanto ser incorp6reo, essencialmente consciente e
sujeito de conhecimento. (N. dos T.)
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uma ligação entre empirismo e nominalismo (ver Capítulo 2,
p. 24). Uma das preocupações principais da bem-sucedida fi
losofia empirista foi determinar apenas em que consiste esse
nominalismo obrigatório, e até que ponto ele é sustentável sem
a simultânea negação do pensamento científico.

Hobbes prenunciou Locke e Berkeley em muitos outros
aspectos. De maneira confusa, mas determinada, tentou rejeitar
o conceito racionalista de causação, embora não fosse claro em
relação ao que deveria substituí-lo. Tal obscuridade caracterizou
também todos os outros pensadores com os quais se poderia
compará-lo, só sendo superada quando Berkeley empreendeu os
primeiros passos na direção da radical teoria da causalidade,
que viria a ser tecida por Hume. Hobbes herdou de Descartes
e Pierre Gassendi (1592-1655) a distinção entre qualidades "pri
márias" e "secundárias", como viriam a ser chamadas por Locke.
Ao teorizar sobre elas, ele prognosticou um avanço fundamental,
normalmente atribuído a Locke. Também tentou prover uma
teoria geral das paixões e da natureza humana que se baseasse
apenas em suposições empiristas, e combinou sua teoria com
uma avaliação do bem e do mal que apresenta os juízos morais
como inteiramente subjetivos.

2.~ Locke e a teoria das idéias

Entretanto, para)compreender a importância filosófica do em
pirismo e a verdadeira natureza de sua oposição às filosofias de
Descartes, Spinoza e Leibniz, devemos considerar sua expressão
mais amadurecida, ou seja, o Ensaio sobre o entendimento hu
mano dy--John Locke, publicado em 1690. Reagira-se ao empi
rismo de Hobbes. Em Cambridge, fundou-se uma escola anti
empirista (conhecida como os Platônicos de Cambridge, que in
cluía homens como Ralph Cudworth (1617-88) e Henry More
(1615-87». Essa escola sustentou muitas alegações tradicionais
em prol da metafísica; contudo, sua autoridade provinha antes
da especulação metafísica de Platão que do racionalismo meto
dol6gico de Descartes. Sua influência durou pouco, e a publi
cação dos Ensaios de Locke, logo seguida da publicação dos
Principia de Newton, expressou tão completamente o novo es
pírito empirista que não poderia deixar de eclipsar os esforços
oposicionistas desses pensadores menores.

Jobn Locke (1632-1704) estudou em Christchurch, Oxford,
e foi advogado e médico praticante. Por causa do cargo de tutor
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na casa do primeiro Conde de Shaftesbury, envolveu-se nas con
trovérsias políticas de seu tempo, passando parte de sua vida
exilado na Holanda. Aí, esperou a "revolução gloriosa", que vi
ria a colocar Guilherme de Orange no trono da Inglaterra e rei
vindicar, contra a faustosa circunstância da monarquia dos Stuart,
o ideal de legitimidade defendido nos próprios escritos políticos
de Locke. Discutirei tais escritos no Capítulo 13; o que nos preo
cupa imediatamente é a mudança operada na filosofia pela muito
ambiciosa e influente teoria do conhecimento de Locke.

Locke também começou com uma teoria do significado. Essa
constituiu uma forma mais ampla da teoria do significado já
prefigurada por Hobbes. As palavras adquirem seu significado
por "representarem" idéias. No ato da comunicação, as pala
vras servem de intermediário pelo qual se transmitem as idéias.
Uma idéia em minha mente provoca o proferimento que, por sua
vez, faz com que o interlocutor, ouvindo-o, tenha uma idéia se
melhante em sua mente. A associação regular de palavra e idéia,
de certo modo, liga uma idéia a uma palavra, constituindo a
idéia o significado da palavra. As idéias compreendem "tudo
aquilo de que a mente faz uso no pensamento". Locke susten
tou que só a experiência fornece idéias à mente, seja a expe
riência da sensação, como quando vemos, ouvimos ou tocamos
os objetos exteriores, seja a da reflexão, como quando voltamos
nossa atenção para as operações da própria mente. Segue-se que
uma palavra não tem significado a não ser que possa ser asso
ciada a uma experiência que origine seu uso.

Locke expressa sua teoria do significado de modo a tomá
la sujeita a sérias críticas. Particularmente, ela confunde a rela
ção do significado, regida pela convenção, com a relação natu
ral entre uma palavra e a idéia por ela estimulada. Sobre o
assunto, basta dizer que:

- Meu jovem mestre de Londres está morto,
disse Obadiah -

- A primeira idéia que a exclamação de Obadiah
trouxe à mente de Suzana foi a de uma camisola de
cetim verde de minha mãe, que fora lavada duas vezes -.
Bem poderia Locke escrever um capítulo sobre a
imperfeição das palavras. - Então, disse Suzana,
devemos todos ficar de luto. - Mas vejamos outra vez: a
palavra luto, não obstante a própria Suzana a empregasse,
também não conseguiu cumprir sua função; não
provocou qualquer idéia singular, com a aparência de
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cinza ou de negro, - tudo era verde - a camisola de
cetim verde ainda estava pendurada lá. (Tristram
Shandy, Livro 5, Capítulo 7.)

Uma das contribuições da filosofia moderna, em grande par..
te devida a Wittgenstein, é ter considerado seriamente tal sátira.
Ela tem fundamentado apropriadamente a concepção de língua
gem como técnica prática, regida por convenções que não pre
cisam referir-se a ocorrências acidentais como as "idéias" men
tais de Locke. Poderíamos ulteriormente objetar a Locke que,
em sua própria avaliação do que seja uma idéia, eu nunca po
deria saber se você quer dizer a mesma coisa que eu com deter
minada palavra. Particularmente, a idéia que associo à palavra
"dor" poderia ser associada por você à palavra "prazer"; essa
diferença entre nós jaz, por assim dizer, oculta pela máscara de
nosso uso comum. Tal teoria, que extrai do significado sua
"publicidade" essencial, seria agora, por essa razão, rejeitada
de modo quase universal.

3. Idéias inatas

o objetivo da teoria lockeana do significado é estruturar sua

\\

alegação de que não existem idéias que não tenham chegado à
me~te se~ão através de sua pról?ria ~periência. Ademais, po
denamos indagar como ele sabe diSSO, pois parece que nos apre
sentou uma premissa e não uma conclusão de sua filosofia. Por-
tanto, dificilmente ela pode apresentar as características neces
sárias para combater a convicção racionalista de que existem
idéias que podem ser adquiridas de algum outro modo. Locke
não avalia a relação entre experiência e idéias, o que nos possi
bilitaria considerar a verdade de sua asserção. Será que, como
Hume pensava, ela deve ser verdadeira (sendo tal a nature1lJ
das idéias)? Ou será apenas uma generalidade provada que po
deria, não obstante, ser contrariada pela evidência? Ou o que
é ela? Na verdade, visto que Locke empregou o termo "idéiaM
de modo a abranger qualquer conteúdo da mente, inclusive a
própria experiência, por vezes é difícil distinguir aquilo que ele
afirma ser essa relação universal, e talvez necessária. Leibniz
percebeu isso e, em seus Novos ensaios sobre o entendimento
humano (escritos em 1704, mas inéditos durante a vida de Leib
niz, já que a morte de Locke desmotivou tal publicação), dedi
cou-se à tarefa de defender as "idéias inatas". E o pl'6prio Lock.
só defendeu sua teoria mediante o método negativo de ataque
a tal noção.
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A controvérsia entre defensores e opositores das idéias ina
tas foi confusa e prolongada. Embora pareça agora despertar
pouco interesse, a realidade é outra, por duas razões. Em pri
meiro lugar, por ter sido recentemente revivida na avaliação da
obra de Chomsky sobre lingüística; em segundo lugar, porque,
sob o tumulto dessa polêmica, jaz uma disputa mais séria sobre
o status de verdades a priori. A primeira dessas razões é de
pouco interesse para nós. Os lingüistas que argumentam que
deve haver conceitos inatos, caso a aquisição da linguagem deva
ser possível, não fazem mais que repetir uma velha falácia ade
quadamente exposta pelo próprio Locke. Confundem a posse de
um conceito com o poder de adquiri-lo. Como Locke assinala, é
trivial asseverar a existência de idéias inatas se queremos dizer
apenas que a criança já nasce com o poder de adquirir tais idéias,
que posteriormente são nela desenvolvidas. Pois como poderia
ser de outro modo?

Mas isso proporciona a segunda e mais importante razão
para tirarmos proveito de tal controvérsia. À primeira vista, pa
rece um tanto estranho que filósofos, de Descartes a Hume, te
nham despendido tantos esforços na disputa sobre uma questão
de pouca importância. Pois que diferença faz, filosoficamente
falando, optarmos por acreditar, com Locke, que a mente infan
til é uma tabula rasa à espera da inscrição da experiência, ou,
com Leibniz, que a mente já vem, por assim dizer, alinhada e
regulada com sinais cuja significação deve, não obstante, ser dis
cernida? De que maneira tais teorias modificam nossa concepção
do conhecimento humano ou da realidade? Para percebermos a
importância atual de tal disputa, devemos sempre como os pri
meiros filósofos empiristas, reformular uma teoria expressa ge
neticamente (em termos da "história" da aquisição de um con
ceito) como uma teoria concernente à natureza de um conceito,
por mais que esse conceito seja de fato adquirido. Então, vere
mos que Locke e Leibniz discorreram sobre a existência ou não
de conceitos a priori, num sentido que seria precisado poste
riormente por Kant. Locke quis mostrar que tudo aquilo que en
tendemos (toda idéia) é entendido em virtude de sua ligação
com a experiência. O conteúdo de toda idéia é revelado quando
a remontamos à experiência. (Se ela tem ou não origem na ex
periência, é outra questão, irrelevante para a epistemologla.)
Leibniz estava, filosoficamente falando, muito interessado em se
opor a tal asserção, bem como à sua formulação equivocada em

f
termos genéticos. Particularmente, visou defender a premissa ra
cionalista de que há idéias cujo conteúdo só pode ser revelado
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fpela razão, e não pela experiência. Além disso, a partir desse
• conteúdo, podemos produzir um sistema de verdades pelo qual

conheçamos o universo tal como realmente é, e não como apa
rece aos nossos falíveis órgãos dos sentidos. Com esse conheci
mento, podemos então adaptar nossa experiência o melhor pos
sível. Mas não é a experiência que nos revela o que queremos
dizer.

Essa controvérsia não seria esclarecida até Kant formular
sua doutrina da verdade sintética a priori. Todavia, para en
tender a intenção de Locke, basta reconhecer que ele não de
veria apresentar uma hipótese psicológica, mas, em vez disso,
propor uma teoria empírica do entendimento. Consoante esta,
toda comunicação depende da significação comum das palavras.
Tal significação só pode ser identificada quando se alude às ex
periências que nos levam a aplicar ou revogar as palavras cuja
significação buscamos explicar. Essa maneira de colocar a ques
tão não é a de Locke, e, de fato, entra em choque com a pró
pria formulação deste, pela qual as "idéias" são particulares
mentais privados, só acessíveis através das palavras que as' de
notam. Entretanto, é a tese mais plausível que contém a dis
cussão, por Locke, das idéias inatas. É também uma tese que o
levou a negar a possibilidade da metafísica racionalista, ao negar
toda significação às palavras que tal metafísica seria obrigada a
empregar.

Isso não quer dizer que Locke esclarecesse totalmente até
que ponto ele rejeitava o racionalismo. Ele considerou de forma
modificada a noção cartesiana de "intuição", alegando que te
mos conhecimento intuitivo de certas verdades (incluindo a de
que existo), e, contrastando esse conhecimento intuitivo com o
conhecimento "demonstrativo" da matemática. Também argu
mentou que temos conhecimento "demonstrativo" de Deus. Desse
modo, poderíamos pensar que Locke, como os racionalistas, es
tava disposto a aceitar, pelo menos em parte, a idéia de que 8

verdade última acerca do mundo só iode ser derivada do exer
cício da razão. Contudo, ocorre que' ISSO não é assim. Sua de
monstração da existência de Deus possui uma premissa pura
mente contingente (se intuitiva), ou seja, a de que existo. Ela
só propicia ao racionalismo o princípio que ele emprega para
partir dessa premissa. Tal princípio (para o qual Locke não
ofereceu qualquer argumento, permanecendo peculiarmente iso
lado do resto de seu pensamento) é o seguinte: "tudo que tem
um começo tem uma causa". Em outras palavras, a demonstra
ção de Locke da existência de Deus é uma forma do argumento
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"cosmolõgíco", E isso não o leva a rejeitar os princípios fun
damentais do empirismo. Ademais, ele sustentou que a "de- ..

'" monstração", inclusive toda matemática, não provê qualquer co
nhecimento novo do mundo, pois só fala das relações entre
idéias. A filosofia de Hume constituiria uma elaboração poste
rior dessa teoria da verdade matemática, a qual antecedeu a
doutrina empirista contemporânea de que as verdades necessá
rias são "tautológicas" ou "verbais" (ver Capítulo 19).

". Idéias abstratas
1

Como outros empiristas, Locke achou que devia explicar nossa
capacidade de formar noções gerais. Tal capacidade é exercida
em toda aplicação de um predicado e, portanto, em quase todo
pensamento. Ele estava bastante consciente de que, se todas as
idéias derivam da experiência, devem, em primeira instância,
refletir as características particulares das experiências de que re
sultam. Então, como pode um pensamento nosso tornar-se ge
ral em sua natureza, quando a própria experiência é irremedia
velmente particular? Aqui, Locke introduziu uma divisão entre
idéias simples e complexas, possibilitando que as segundas pos
sam realmente ser formadas por operações intelectuais, ao passo
que "a maior inteligência ou o mais amplo entendimento não
pode, mediante a rapidez ou variedade de pensamento, inventar
ou conceber uma nova idéia simples na mente".

Formamos idéias complexas juntando idéias separadas num
todo compósito (entre esses todos compósitos estão todas as
idéias de relação) ou separando idéias de modo a produzir o
que é comum a todas elas. Locke chamou esse segundo pro
cesso de abstração, considerando-o muitíssimo importante para
a gênese do conhecimento humano. Pensava que a abstração o
capacitava a explicar, sem apartar-se da teoria das idéias, nossa
capacidade de usar termos gerais. Escreveu: "As palavras tor
nam-se gerais tomando-seãígnos de idéias gerais", sendo essas
idéias gerais derivadas de idéias particulares (ou idéias de coisas
particulares) por um processo de abstração. Em linhas gerais, a
teoria é a seguinte: tenho muitas idéias de homens particulares,
uns altos, outros baixos, uns gordos, outros magros, uns inteli
gentes, outros estúpidos, uns brancos, outros negros. Todos ~s

aspectos em que essas idéias podem diferir, não obstante contí
nuem sendo idéias de homens, anulam-se mutuamente na idéia

. compósíta formada por sua aglomeração. O que permanece é
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uma idéia "abstrata" que só contém as características comuns
a todas as instâncias. Tais características constituem as proprie
dades que definem a humanidade, cuja idéia é abstrata, pois,
sendo incompleta, não pode corresponder a algo particular.

5;,.(0 mundo físico

Voltarei brevemente à teoria das idéias abstratas, ao considerar
a crítica que lhe faz Berkeley. Por ora, resta enunciar sumaria
mente a concepção do mundo e da investigação científica que
Locke derivou de sua teoria do conhecimento. Em muitos as
pectos, tal concepção refletia uma teoria aprimorada da natureza
da ciência; alguns desses aspectos têm sido na verdade, restau
rados em anos recentes, na medida em que os cientistas vão
compreendendo sua utilidade. Como Gassendi (1592-1655), Loc
ke interessou-se pela distinção entre qualidades primárias e se
cundárias. Também investigou - de maneira totalmente nova
e esclarecida - os conceitos de essência e substância, pro
curando não só reformulá-los como noções científicas fundamen
tais, como simultaneamente libertá-los das doutrinas metafísicas
que causaram tanta confusão. Assim, ele deu um passo filosófico
cuja importância não foi reconhecida durante dois séculos.

Entre as idéias complexas, Locke distinguiu as de modos,
substâncias e relações. Estas correspondem às categorias grama
ticais de predicado, sujeito e relação. Contudo, como ele às
vezes parecia reconhecer, não é bom dizer que temos uma idéia
da substância individual. Parte do caráter obscuro da teoria das
idéias abstratas advém do fato de todas as idéias parecerem
inerentemente gerais; elas representam propriedades, das quais
faria sentido dizer que são possuídas por mais de um objeto
(assim como mais de urna pessoa pode corresponder exata
mente à imagem numa pintura) . Desse modo, como chega
mos a conceber a coisa individual que é o sujeito da predi
cação? Locke ansiava por evitar os paradoxos do espinosismo o
preservar uma noção de substância que permitisse a existência
de muitas - possivelmente infinitas - coisas substanciais. Sen
do assim, não poderia refugiar-se na doutrina cartesiana da subs
tância. Esta, como vimos, implica uma identidade oculta entre
"coisa" e "matéria", introduzindo assim a individualidade ape
nas como um tipo de singularidade assegurada pelos subter
fúgios do raciocínio que vimos manifestos nos pensamentos de
Leibniz e Spinoza. Então, como chegamos às idéias do cois.
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individuais, sem sucumbir às falácias inerentes à doutrina racio
nalista da substância?

Locke pensou que primeiro era necessário distinguir as idéias
das qualidades, sendo estas o poder que os objetos têm de pro
duzir idéias em nós. (Aqui, Locke usa o termo "idéia" para se
referir às experiências, bem como às noções que delas deriva
mos.) Supõe-se que as qualidades primárias sejam não apenas
inseparáveis dos objetos aos quais são inerentes, mas geradoras
de idéias simples. São as qualidades de extensão, movimento,
massa e assim por diante, constituindo os verdadeiros objetos da
investigação científica. As qualidades secundárias nada mais são
que certo poder de produzir idéias (o poder do açúcar de pro
duzir um gosto doce ou das coisas vermelhas de produzir certas
impressões visuais características etc.).

É difícil ser preciso acerca de tal distinção (que poderia ser
feita de modo diverso, tendo em vista propósitos diferentes).
Mas Locke faz uma asserção sobre ela que certamente tem im- '"
portância crucial, tanto histórica como filosoficamente. Ao con
trário das qualidades primárias, as qualidades secundárias não se
assemelham às idéias que produzem. E isso nos possibilita dizer
-que, num certo sentido, as qualidades primárias estão realmente
nos objetos que as possuem, ao passo que as qualidades secun
dárias não. Berkeley opôs-se a tal asserção, dizendo ser absurdo
"Supor que qualquer qualidade de uma substância material pode
assemelhar-se a uma idéia já que as idéias são entidades mentais,
pertencentes a um domínio totalmente diferente, sendo prima fade
.absurdo supor que idéias possam assemelhar-se a coisas que não
sejam idéias.

Para responder a tal objeção, devemos tentar uma vez mais
livrar a visão de Locke das teorias obsoletas que a cercam. De
vemos reconhecer que, ao falar de uma semelhança entre idéias
e qualidades, ele estava direcionando mal seus pensamentos de
um modo estimulado por sua teoria do significado. Como ele
percebeu, certas qualidades cientificamente determináveis e men
-suráveís são, de certa maneira, básicas para a realidade de uma
coisa de uma forma que outras qualidades não são. Enquanto
-as qualidades secundárias parecem precisar de alguém que as per
ceba, as qualidades primárias só precisam de um objeto. Isso
pode ser formulado assim: se conhecemos todas as qualidades
primárias de um objeto e a natureza do homem que o percebe,
isso só nos possibilitará explicar como esse objeto aparece a esse
homem. Para explicar como o objeto é percebido, não há ne
-cessidade de nos referirmos às suas qualidades secundárias. Po-
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demos dizer que as qualidades primárias se assemelham a nossas
percepções delas, no sentido de que, para explicar essas percep
ções, devemos referir-nos a elas. Dizê-lo não é negar a realidade
das qualidades secundárias. apenas seu papel central em qualquer
concepção científica da natureza do objeto que as possui.

6. Essência real e nominal

Assim considerada, a distinção entre qualidades primárias e se
cundárias diz respeito a outra das distinções de Locke, ou seja,
a distinção entre essência real e nominal. Locke faz essa nova
distinção ao investigar a natureza das coisas materiais e ao sub
meter as idéias escolásticas de "substância" e de "essência" a
um exame crítico. Se entendermos as "substâncias" como coisas
individuais, portadoras de qualidades, então não poderemos ter
qualquer concepção positiva delas. Elas são os inefáveis substra
tos que "sustentam" as qualidades através das quais se conhece
qualquer objeto. Portanto. qualquer concepção positiva do indi
víduo é a idéia de uma qualidade e não do próprio substrato.

Deixemos de lado a questão extremamente difícil (para
Locke) de como podemos chegar a ter uma idéia como a de
substância. Locke, como muitos filósofos direta ou indíretamen
te influenciados por Aristóteles, reconheceu que tal concepção
negativa deixa-nos a tarefa de definir a natureza de um indivíduo.
Um indivíduo não pode ser identificado como uma substância
particular (mesmo que seja idêntico a tal substância), visto que
nada se pode dizer das substâncias, quando consideradas separa
damente de suas qualidades. Como afirmam os escolásticos, "in
dividuum. est ineiiabile" ("o indivíduo é inefável"), doutrina que,
afinal, Locke foi levado a sustentar. Portanto, é necessário se
parar, entre as propriedades de uma coisa, as que definem sua
essência daquelas em relação às quais ela poderia mudar sem
mudar sua natureza. Isso é o mais próximo que podemos chegar
da idéia de indivíduo.

Mas que é essa essência? De fato, Locke agora não fala do
indivíduos, mas de espécies. A idéia escolástica de uma essência
individual parecia-lhe incoerente. Ele considerou exauridos todos.
os problemas relativos à individualidade, por um lado, pelas jn.
vestigações acerca da espécie fundamental a que pertence um
indivíduo e, por outro, pelas investigações acerca das condições
de sua identidade. Com exceção da idéia geral de "substrato".
nada se poderia dizer sobre a maneira de caracterizar. a DatutOR
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de uma coisa. E é possível duvidar de que a teoria empirista
lockeana do significado lhe propiciasse as bases para até mesmo
supor essa idéia "geral" de substrato. Parece absurdo sugerir que
alcançamos essa idéia geral por abstração, já que, em tal caso, a
abstração teria que ir tão longe que nos deixaria, por assim
dizer, sem escolha.

Como indiquei, o propósito de Locke ao investigar o con
ceito de essência é parcialmente polêmico. Ele visava atacar a
ciência aristotélica que se erigira sobre um sistema de classifica
ções rígidas. Tais classificações pareciam ser concebidas a priori
e sem referência à real constituição dos objetos que incluem.
Para Locke, a única idéia significativa de essência deve ser uma
idéia de constituição. A constituição de um objeto não pode ser
determinada por decreto, mas somente pela investigação da reali
dade da própria coisa. Em conseqüência, ela não pode ser de
terminada a priori, Assim sendo, Locke introduziu a idéia de
uma essência real, a ser distinguida da essência nominal confe
rida a um objeto pela classificação arbitrária sob a qual o in
cluímos.

Consideremos a classificação "solteiro". Ela define uma es
sência nominal, isto é, um conjunto de propriedades que consi
deramos os atributos qualificativos da classe de solteiros. A clas
sificação é arbitrária: poderíamos ter definido a palavra de modo
diferente. Na medida em que existe, porém, habilita-nos a falar
de uma certa "essência". Podemos dizer, por exemplo, que é
uma característica essencial de um solteiro ele não ser casado,
querendo dizer que, qua solteiro, ele, necessariamente, não é
casado, Mas não é uma característica essencial de João, que é
solteiro, não ser casado; ao contrário, ele poderia optar por ca
sar-se amanhã, caso em que, deixando de não ser casado, dei
xaria também de ser solteiro. Portanto, as essências nominais são
acidentes de classificação; refletem constrangimentos próprios de
nossa linguagem, mas tais constrangimentos não agem sobre as
próprias coisas. Elas são válidas, como sustentaria o lógico me
dieval, não de Te, mas de dieto. Locke pensava que apenas as
essências nominais podiam ser conhecidas a priori, e apenas
porque tal conhecimento seria a vã reflexão sobre nossos pró
prios hábitos lingüísticos, e não o conhecimento das próprias
coisas,

Agora consideremos a classificação "ouro". De acordo com
Locke, ela está associada a uma essência nominal - o ouro é
uma substância metálica, amarela etc. Mas ele também tem uma
essência real, em relação à qual não poderia mudar sem deixar
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de ser o tipo de matéria que é. Essa essência real não é (a não
ser por algum acidente extraordinário) proporcionada pela es
sência nominal. Tem de ser descoberta pela investigação científi
ca. A essência nominal guia-nos nessa investigação só para ser
subvertida por ela. Para dizer a verdade, Locke estava disposto
a pensar que as essências reais são incognoscíveis, em parte por
que ele pensava que a realidade subjacente às substâncias ma
teriais deve permanecer oculta à observação. De lá para cá, te
mos encontrado motivo para rejeitar tal crença. Poderíamos che
gar à conclusão de que o que realmente faz com que uma coisa
seja ouro é, por exemplo, seu peso atômico, e não as proprie
dades em que primeiramente baseamos nossa classificação. Por
conseguinte, a investigação empírica pode decidir sobre a es
sência real do ouro; a questão contudo, nunca poderia ser deci
dida por convenção.

No caso dos modos e das idéias simples (em outras pala
vras, no caso das idéias correspondentes às qualidades), a essên
cia real e nominal não pode ser distinguida. Só no caso das subs
tâncias é que se pode fazer tal distinção. Entretanto, como o
exemplo indica, há termos definidos que designam "espécie" 
como "ouro" - que admitem distinção. Denotam eles, portanto,
substâncias? Certamente, não - pelo menos, não no sentido
pretendido por Locke. Ouro não é uma coisa individual, mas uma
matéria. Em outras palavras, é uma substância no sentido co
mum e mais familiar do termo. E agora começamos a notar, o
que nem Locke nem os racionalistas estavam preparados para
perceber, que as essências reais pertencem não só aos indivíduos,
mas também às espécies. No segundo caso, as espécies são des
critas pelo que chamaríamos hoje de "termos de massa". Tais
termos não denotam qualidades, mas matérias. Foi um sentido
da distinção entre essência real e nominal que motivou tantos fi
lósofos a buscar tanto a noção de indivíduo quanto a de matéria.
A idéia de uma "essência real" dá conteúdo a esse inefável
"portador" de propriedades que por tanto tempo os filósofos fo
ram incapazes de descrever. Mas essa própria idéia nos levam do
indivíduo à matéria que o compõe.

7. Identidade pessoal

Antes de considerarmos as críticas de Berkeley, uma última ca
racterística da filosofia de Locke merece ser mencionada. Trata
se da teoria da identidade pessoal. Suas investigações sobre o
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conceito de essência não proporcionaram uma avaliação satisfa
tória da natureza das substâncias individuais. Ele chegou a acre
ditar que o conceito de identidade deve desempenhar importante
papel na distinção entre indivíduos e espécies. Fez sugestões re
lativas à profunda conexão intrínseca entre a individualização de
uma coisa e sua localização no espaço e no tempo; Sua mais im
portante contribuição nessa área, porém, foi suscitar o problema
da identidade pessoal em sua forma moderna. Locke argumen
tava que ser um homem é uma coisa e ser uma pessoa é outra.
Um homem pode durar onde uma pessoa deixa de existir, e tal
vez vice-versa. Um homem é um organismo cuja identidade é
determinada pela continuidade desse organismo de acordo com a
essência real por ele possuída. Entretanto, o organismo não é
idêntico à pessoa; os homens podem sofrer mudanças radicais de
personalidade; ou podemos imaginar uma personalidade que, após
permanecer num organismo, desaparece de modo repentino para
reaparecer intacta e simultaneamente em algum outro antigo
corpo adormecido. Podemos realizar muitos experimentos men
tais que levarão à conclusão de que a identidade do homem e a
identidade da pessoa são idéias separadas. Nesse caso, em que
consiste a identidade de uma pessoa? Há aqui uma essência real
à qual poderíamos recorrer? Locke respondeu que a mesma pes
soa existe desde que haja suficiente continuidade de consciência
do passado ao futuro - ou seja, desde que a pessoa se recorde
de estados anteriores de consciência e projete futuros estados de
consciência que possam ser formados juntamente numa corrente
contínua e ininterrupta. Tal sugestão não foi suplementada por
uma avaliação minuciosa do que seja uma pessoa, admitindo
Locke que temos suficiente conhecimento intuitivo da natureza
da consciência para que ele não tivesse necessidade de lembrar
nos.

8. O conceito de causa

Durante a vida de Locke, a revolução científica prosseguiu sem
retrocessos. A Sociedade Real fora fundada, e o químico Boyle
(1627-1691), amigo de Locke, escreveu extensa e ceticamente
sobre a ciência tradicional, de uma forma que se engajava dire
tamente nas questões filosóficas contemporâneas. Boyle seguiu
Bacon ao rejeitar como irrelevante para a ciéncia toda pesquisa
sobre causas finais; mas ao buscar as causas particulares dos fe-
nômenos observáveis, hesitou em confiar demais no método a
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•priori de Descartes, que admitia que os princípios fundamentais
só podiam ser derivados da metafísica. Particularmente, Boyle
rejeitou a própria lei metafísica da aparência que Descartes si
tuara no âmago de sua física, ou seja, a lei da conservação do
movimento. Newton faria reviver tal lei numa forma nova e,
quando finalmente os Principia foram publicados, quase simul
taneamente com os Ensaios de Locke, os filósofos depararam-se
com uma extraordinária síntese de especulação a priori e método
empírico, na qual se sustentava que leis aparentemente irrefutá
veis regiam e explicavam todo o mundo caótico dos fenômenos
transitórios. Antes de Kant, não se reconhecia a importância
filosófica da doutrina de Newton. Entrementes, Leibniz combatia
vigorosamente a concepção absoluta de espaço que Newton sus
tentara, enquanto os empiristas se ocupavam em compreender
o profundo e difícil conceito de causalidade sobre o qual se eri
gira a física newtoniana.

Locke já reconhecera que, consoante seus princípios, deve
ser possível avaliar a experiência da qual a idéia de causalidade
deriva seu conteúdo. Para sua satisfação, não tivera dificuldade
em resolver tal problema. Pensava ele que o exercício da vontade
nos proporciona uma experiência de causalidade imediata indu
bitável e irredutível a algo mais básico. Em certo sentido, Ber
keley seguiu Locke nessa doutrina, ao pensar que, na medida
em que temos uma idéia da verdadeira causalidade, só pode ser
uma idéia do desejo, cujo exercício é por nós experimentado
tanto como atividade quanto como coisa sofrida. Contudo, quando
observamos a natureza, deparamo-nos com a sucessão regular de
eventos, mas não com qualquer experiência volitiva. Dizer que
há uma vontade de atrair que contrai as massas é falar de modo
enganador e injustificado, visto que tudo que podemos observar
é a confluência de massas. Se nos referirmos a uma lei da natu
reza, então essa lei não será mais que a expressão da maneira
regular e aparentemente imutável em que essa confluência ocorre.
(Assim, Berkeley atacou Newton por falar de "atração" ou "força"
em sua teoria da gravidade, já que tais termos implicam a pre
sença de algo mais que seja estritamente observável.)

Como Locke, Berkeley foi um empirista. Acreditava que tudo
que dizemos deriva seu sentido da experiência. Visto que nossa
experiência da relação entre coisas no "mundo exterior" nos pro
picia somente uma sucessão regular, e não um espírito ou von
tade que a anima, podemos querer, quando invocamos as leis
causais, apenas nos referir a tal regularidade. Essa teoria d.
Berkeley pressagiou o ataque cético de Hume a todo o coaceitQ
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de causalidade. Também constituiu um eco da teoria de Leibniz
de que as leis causais expressam "fenômenos bem-fundamenta
dos". Mostrou até que ponto o conceito de causalidade se estava
tomando predominante entre os filósofos, e começando a ocupar
seu lugar como um dos principais conceitos em metafísica, indi
cador de um dos problemas centrais.

9. A crítica de Berkeley

George Berkeley (1685-1753), Bispo de Cloyne, talvez tenha sido
o maior dos filósofos que se inspiraram principalmente na me
tafísica de Locke. Conhecemo-lo melhor por seu idealismo, ex
posto no Tratado concernente aos princípios do conhecimento
humano (1710), pelo qual o mundo só contém espíritos e suas
"idéias". Berkeley pensou que essa teoria era conseqüência inelu
tável da doutrina epistemológica formulada por Locke. Já que
aceitou essa doutrina - também pensando que ela era a única
doutrina concorde com o senso comum humano -, aceitou suas
conseqüências. Todavia, sua aceitação do idealismo resultou de
uma mais clara, embora muito mais restrita, apresentação do
conceito de "idéia" que pode ser extraído de Locke. Para Ber
keley, as "idéias" são particulares mentais, os objetos imediatos
dessa "percepção" pela qual o conteúdo de nossa mente nos é
revelado, e incluem todo conteúdo mental real. Imagens, expe
riências sensoriais, pensamentos e conceitos são "idéias" no sen
tido de Berkeley, visto que todos são objetos imediatos de per
cepção mental. (Kant não foi o único a censurar essa assimila
ção de itens tão diversos numa única categoria. Mas talvez te
nha partido dele a crítica mais notável, quando argumentou
que os empiristas acham suas conclusões persuasivas só porque
confundem sensibilidade e entendimento, "sensualizando" assim
os conceitos do entendimento e deturpando Sua natureza e fun
ção na derivação do conhecimento humano.)

Tendo feito tal suposição, porém, Berkeley prosseguiu ti
rando conclusões que pareciam constrangedoras, não só para ele
como para muitos de seus contemporâneos. Em primeiro lugar,
atacou a doutrina lockeana da abstração, argumentando que, já
que tudo que existe é um particular, não pode haver algo como
uma idéia abstrata. Consideremos a idéia abstrata deum triân
gulo: supõe-se que ele não seja escaleno nem isósceles, para ter
todas as formas triangulares e, ao mesmo tempo, nenhuma forma
triangular especifica. E não é absurdo pensar que um triângulo é
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indeterminado com relação a todas as suas propriedades? Não
há uma resposta óbvia: Locke não se referia, a um triângulo,
mas à idéia de triângulo; é ridículo supor que uma idéia de
triângulo seja ela mesma um triângulo e, portanto, determinada
em sua forma. Mas essa resposta foi impossibilitada pela assimi
lação que Berkeley fez das idéias e imagens numa única categoria
mental. Em certo sentido, uma imagem de um triângulo compar
tilha das propriedades do triângulo que representa. Assim sen
do, Berkeley estava certo ao admitir que não pode haver mais
uma imagem abstrata de um triângulo do que um triângulo abs
trato. E, visto que as imagens constituem seu modelo para todas
as "idéias" da mente, sua conclusão deve, portanto, parecer cor
respondentemente mais plausível.

Mas por que essa assimilação de idéias a imagens deveria
parecer persuasiva? Devemos encontrar a resposta na tentativa
de Berkeley de cobrir o hiato entre experiência e idéia, deixado
pela teoria empirista do significado de Locke. Berkeley faz de
experiências e idéias uma e a mesma coisa: a percepção de um
livro vermelho, a imagem de um livro vermelho e a idéia de
um livro vermelho são exemplos de um tipo de coisa, de nome
diferente, mas da mesma natureza. Conseqüentemente, não há
dificuldade em mostrar como se dá sentido às palavras por meio
de sua aplicação na experiência: tudo que uma palavra denota
é, com efeito, uma experiência (ou idéia), jamais tendo alguém
qualquer dúvida com relação ao que quer dizer com as palavras
que profere. Ele só precisa aludir à experiência que a palavra
denota. (Uma das características da filosofia racionalista é reu
nir todos os processos mentais sob um rótulo. Mas o raciona
lismo também se caracteriza por distinguir com muito cuidado
entre "idéias claras e distintas" que pertencem à razão e itens
mentais mais confusos que se manifestam nas obras do sentido
e da imaginação. Para Berkeley, tal distinção é inútil.)

10. Idealismo

Berkeley sentiu que agora podia responder àquela que conside
rava a questão filosófica fundamental. Trata-se da questão da
existência. Que é existência? Berkeley respondeu que ser é ser
percebido: esse est percipi. Se tudo aquilo com que nos depara
mos é uma idéia, então o princípio da existência deve ser encon..
trado na natureza das idéias. Contudo, é absurdo pensar que as
idéias existem fora da mente. E existir numa mente é ser perce-;
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bido por essa mente. Como conseqüência, não pode existir nada
que não seja percebido, sendo absurda qualquer asserção meta
física que se comprometa com a existência de uma coisa imper
ceptível. Particularmente, Berkeley pensou que a crença que cha
mou de "substância material" é absurda, isto é, que tal termo não
corresponde a idéia alguma e, por conseguinte, não faz sentido.
Não conhecemos nem mesmo o queremos dizer quando nos com
prometemos com a existência daquilo que ele pretende nomear.

Essa conclusão radical (que o Dr. Johnson pensou poder
refutar como quem retira uma imensa pedra do caminho), con
soante Berkeley, não era repugnante ao senso comum. Ao con
trário, só a confusão metafísica podia levar o homem comum a
dela duvidar, já que ele usa palavras de acordo com seus pró
prios significados, afirmando, portanto, a existência somente das
coisas das quais tem uma idéia; em outras palavras, as coisas que
experimenta. Então, que são os "objetos materiais" a que o ho
mem comum repetidas vezes se refere? Berkeley abstém-se de
dizer que são idéias: para toda mesa, há não uma, mas muitas,
talvez infinitas percepções. Assim, o termo "mesa" não denota
uma única idéia, mas "uma coleção de idéias". Essa teoria é
obscura, como mostra a resposta de Berkeley à questão "que
significa dizer que a mesa existe enquanto eu não a estou perce
bendo?". Sua resposta (em primeira instância) é que tal asserção
só quer dizer que, se eu voltasse ao lugar onde está a mesa, eu
teria uma certa percepção. Em outras palavras, não se refere a
uma idéia real, mas a uma idéia possível. Isso acarreta uma com
plicação para a filosofia de Berkeley da qual ele se descarta um
tanto peremptoriamente, mas que, nos últimos anos, tem sido
reconhecida como a maior fonte de dificuldades para teorias
como a dele: como pode haver entidades como as idéias possí
veis?

Os argumentos de Berkeley em favor de sua concepção, na
medida em que não são simples reafirmações das conseqüências
imediatas de sua teoria das "idéias", consistem num espirituoso
ataque a Locke, que agora se afigura demasiado parvo. Berkeley
rejeita a distinção entre qualidades primárias e secundárias. Pen
sa que, por mais que argumentemos acerca da irrealidade das
segundas, devemos igualmente estabelecer a irrealidade das pri
meiras. Também rejeita a concepção lockeana de substância, ar
gumentando que não podemos ter idéia do puro "substrato"
privado de suas qualidades e, por conseguinte, não podemos sa
ber o que queremos dizer quando nos referimos a tal coisa. Ele
argumenta, indo diretamente da subjetividade das idéias à sub-
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jetividade das qualidades representadas por elas, e de uma forma
que evidencia sua muito cômoda assimilação dos pensamentos
às sensações, estabelecendo, portanto, a inadequação dos primei.
ros ao referir-se aos bem-conhecidos argumentos cartesianos em
favor da inadequação das segundas.

Agora talvez seja mais evidente do que para os contempo
râneos de Berkeley que tais argumentos negativos se valem de
miscelâneas impróprias e analogias precipitadas. Berkeley con
funde (embora a falha não seja de todo sua) a "substância"
lockeana com a matéria do mundo físico; ignora a distinção en
tre essência real e nominal e utiliza a palavra "idéia" para indis
criminadamente nomear qualidades, sensações e os conceitos de
las resultantes. Em suma, não consegue apresentar de maneira
convincente a questão que realmente lhe diz respeito, ou seja, a
da relação entre aparência e realidade. Seu slogan "ser é ser perce
bido" poderia ser mais bem expresso como "ser é parecer". E a
verdadeira importância epistemológica de seu argumento significa
que é uma verdade necessária que toda a minha evidência de
como as coisas são é derivada de meu conhecimento imediato e
incorrigível de como as coisas parecem. Mas não posso preten
der, ao me referir ao mundo, referir-me a um mundo diferente
do que conheço (pois do contrário eu não saberia o que quero
dizer). Desse modo, aquilo sobre o que falo, ao falar de objetos,
não é alguma realidade subjacente situada além de minha capa
cidade de observação, mas a totalidade da aparência. Em outras
palavras, ao falar de objetos, falo da totalidade do que posso
observar, a partir de meu próprio ponto de vista. Meu mundo é
meu mundo. É inverificável e sem sentido falar de outro mundo
que transcende o mundo tal como me aparece. Visto que "apa
rência" ou "como parece" são termos que se referem necessaria
mente ao estado mental de um observador, parece que este não
tem razão nem capacidade para afirmar a existência de coisas
que não sejam mentais.

11. Deus e a alma

o problema real com que Berkeley se depara, e um dos Que ele
reconheceu, foi o seguinte: como posso aceitar tal concepção e
evitar a conclusão de que tudo que penso e conheço está con
tido no âmbito de minha própria consciência, de modo que não
tenho base para asseverar a existência de outros espíritos além
de mim? Berkeley enfrentou tal dificuldade de maneira que lem-
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bra Descartes. Defende a existência de um Deus onisciente e oni
potente que sustenta não só a ilusão como a realidade de um
universo bem-intencionado. Todavia, como Berkeley percebeu
claramente, ele não podia enfrentar de imediato a questão sem
primeiro mostrar que termos como "alma", "mente" ou "espíri
to" são realmente significativos de acordo com seus próprios pre
ceitos. Sobre isso, ele admitia alguma dificuldade, afirmando que
a mente não é ela mesma uma idéia, já que não é idêntica a
quaisquer de seus conteúdos. Desse modo, temos uma idéia da
mente? Se da mente retirarmos todo conteúdo, ela não desapa
recerá, visto não ser idêntica a quaisquer de seus conteúdos nem
à totalidade destes. De fato, a mente parece ser uma substância
exatamente no sentido lockeano, ou seja, é um substrato incog
noscível. Sendo obrigado a admitir outro tanto, Berkeley achou
necessário dizer (posto que tornava as coisas mais claras) que
não temos uma idéia, mas uma "noção" desse substrato. A su
gestão é, até certo ponto, remida pelas seguintes observações: em
primeiro lugar, temos uma única experiência que é associada à
mente, isto é, a experiência volitiva, através da qual derivamos
nossa idéia de verdadeira causalidade. Em segundo lugar, pode
mos compreender a "substância mental" ampliando a máxima
aplicada às idéias, ou seja, a de que ser é ser percebido, para apli
cá-la às noções de substância. Nesse caso, a máxima toma-se
ser é perceber. Portanto, compreendemos a natureza da mente
por meio da relação de percepção, que requer dois termos; entre
a realidade de um termo (a idéia) e da relação (percepção), é
necessária a realidade de outro termo (a mente). É como se a
percepção fosse o "elo" escondido entre substância e atributo.
Certamente, o fato de Berkeley confundir as idéias com as qua
lidades e sua concepção de que a substância deve contar algum
princípio ativo só podendo, portanto, ser mental, parecem im
plicar tal conclusão.

Tendo, para sua satisfação, resolvido o problema da natu
reza da mente, Berkeley sentiu que podia confiar na parte car
tesiana de seu argumento, que através da prova da existência de
Deus, leva à não surpreendente conclusão de que o mundo é
de fato mais do que simplesmente parece ser: ele é como aparece
a Deus. Embora nosso conhecimento dessa divina aparência seja
imperfeito, podemos estar bem certos de que não somos engana
dos naquelas crenças que resultam, forçosa e naturalmente, das
percepções que Deus nos concede.

A parte mais interessante da teologia de Berkeley encontra
se num novo argumento em favor da existência de Deus. Tal ar-
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gumento esclarece a noção de Berkeley de substância espiritual
como a única fonte de atividade, dela dependendo. Corretamente,
observa ele que, entre idéias, podemos distinguir aquelas com
relação às quais somos ativos daquelas com relação às quais so
mos passivos. Posso, de modo voluntário, trazer à mente uma
imagem ou pensamento e reconhecê-la como o produto de minha
atividade mental. Mas outras idéias - particularmente, as que
são incluídas sob a denominação de sensação e crença - não são
similarmente acessíveis à minha vontade. Não me posso impor a
crença de que a França é menor que a Inglaterra, a visão de um
homem em vez de uma mesa diante de mim, a sensação de dor em
meu dedo, e assim por diante. Não obstante, essas idéias involun
tárias parecem ser impressas em mim com grande vivacidade. De
onde vêm? Não de mim, pois não posso recusá-las nem aperfei
çoá-las. De lugar nenhum? Sua vivacidade e constrangimento su
gerem o contrário: elas apresentam a marca de alguma outra for
ça. Mas força significa o princípio ativo - a vontade - que ani
ma toda substância espiritual. Concluo, portanto, que são pro
duzidas em mim por algum outro ser, algum ser muito maior,
muito mais sábio e muito mais poderoso que eu.

A conclusão não logra o que seria teologicamente desejável.
Adornada com outros argumentos, e situada no contexto do ce
ticismo radical de Berkeley acerca de seu próprio poder e do de
seus leitores de transcender o conhecimento trazido pela expe
riência, poderia parecer suficientemente persuasiva. Contudo, a
alegação envolve um passo fraco. Sua suposição de que, devido
ao fato de sermos passivos com relação a uma idéia, algum ou
tro ser deve ser ativo com relação a ela, precisa, no mínimo, de
uma justificação. Entretanto, é nesse ponto que Berkeley, como
Descartes, começa a laboriosa tarefa de reconstruir o mundo do
senso comum. Ele achava que não efetuara qualquer mudança
genuína nesse mundo; não fizera mais que restabelecer a priori
dade da aparência, banindo assim as superstições metafísicas cujo
nome profano era "substância material".

12. Conclusão

Ê difícil resumir as contribuições ou as doutrinas dos primeiros
empiristas. No entanto, parece possível delinear suas filosofias
em conjunto. Particularmente, há a disposição de colocar a teo
ria do conhecimento antes da metafísica. Ao Iazê-lo, eles origi..
nam o ponto do qual se pode criticar a metafísica, e até mesmo
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rejeitá-la como absurda. Estreitamente ligada a essa mesma dis
posição, porém, está outra, que lhe tem sido historicamente cen
tral. Trata-se da disposição, já presente em Descartes, de pro
curar a fundamentação do conhecimento e, conseqüentemente,
chegar a uma doutrina satisfatória acerca do que posso conhecer
e querer dizer, com base na evidência e no entendimento que me
são disponíveis. Assim sendo, encontramos, em todo empirismo
tradicional, uma submissão radical ao caso da primeira pessoa,
uma crença de que toda filosofia deve ser resolvida pelo apelo
à minha experiência e pelo estudo detalhado de como as coisas
me parecem.

Essa pré-ocupação acarretou muitas confusões, mas tam
bém esclareceu muita coisa. Ficou claro, por exemplo, que cer
tos conceitos, anteriormente considerados subsidiários à investi
gação filosófica, ocupam de fato lugar central em toda metafísica
verdadeira - são os conceitos de causa, de objeto, de existência
e de distinção entre aparência e realidade. Ao mesmo tempo,
tornou-se mais evidente a submissão da investigação filosófica a
uma teoria do significado e a uma concepção da capacidade da
mente humana. Quando Hume, com seu ceticismo radical, ex
pôs o que considerava serem as verdadeiras conseqüências das
suposições empiristas, formulou o que Locke e Berkeley sim
plesmente esperaram, ou seja, una filosofia dedicada à destruição
de toda metafísica, baseada numa ciência completa da natureza
humana.



Capítulo 8

A idéi.a de ciência moral

Durante o século XVII, a ascensão da ciência moderna abalou as
crenças tradicionais em matéria de religião, política e moralidade,
ao mesmo tempo em que instilava nos indivíduos suficientemen
te corajosos ou altivos para renunciar àquelas coisas uma con
vicção imprevista do poder e do alcance do intelecto humano.
Mas a ciência trouxe com ela um freio novo e inusual para as
pretensões do pensamento. Sua autoridade dependia, ao menos
parcialmente, da observação, o que proporcionava outra revira
volta à dúvida cartesiana. Se o que conheço do mundo, é por
meio da observação, que posso conhecer além do fato de que
pareço observar coisas? Em outras palavras, que posso conhe
·cer além do conteúdo de minha própria mente? Sem a pomposa
estrutura de uma verdade a priori, a filosofia parece carecer de
uma ponte que a leve do sujeito ao objeto. Fica presa à primeira
pessoa, sendo obrigada a aí permanecer, ou, como Berkeley, a
apelar, de maneira nova e menos razoável, para o Deus que n·
vrara Descartes do solipsismo.

Antes que esse ceticismo radical pudesse afirmar-se plena
mente, o otimismo de Newton conquistou as mentes dos filósofos
menos atentos. Devemos abordá-los aqui, pois seu pensamento
contribuiu em muito para criar o que desde então se tomou um
dos ramos fundamentais da filosofia. O propósito deste capitulo é
mostrar como o empirismo de Locke se desenvolveu gradualmente
mediante a reflexão sobre a parte da filosofia que nos tempos
modernos só fora abordada de modo sistemático por Spinoza,
pensador profundamente não-empirista, Trata-se da parte conhe-
cida como ética.

Os filósofos que discutirei - Shaftesbury, Hutcheson e Bu
tler - pertencem ao "Iluminismo". No primeiro acesso de con
fiança científica, os pensadores iluministas tentaram incluir CID
todo esforço intelectual humano a busca dos primeiros princípios
que, na física de Newton, foram aplicados com tanto sucesso.
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E~s~ busca acarretava uma atitude cética para com a autoridade,
rejeitando tudo que não fosse baseado com segurança na expe
riência. Tal espírito difundiu-se pela história, pela moral, pela
metafísica e pela literatura, originando as pretensões fenomenais
dos enciclopedistas franceses, bem como a quase mecânica visão
materialista do universo que sustentaram. Produziu as doutrinas
políticas que motivaram as revoluções francesa e norte-america
na, e as investigações sistemáticas sobre química e biologia que
se realizariam no evolucionismo do século XIX. Acarretou tam
bém as contribuições técnicas que aceleraram o industrialismo
moderno, e enquanto assim preparava o caminho para as mi
sérias da revolução e do trabalho fabril, corrompia as mentes das
classes letradas com uma perspectiva serena, e uma fé na capaci
dade humana que resistiram aos assaltos do ceticismo de Hume,
do anti-racionalismo de Vico e da crescente introversão e fata
lismo que caracterizaram o misticismo dos românticos. Foi a era
clássica da poesia inglesa, a era de Johnson e Goldsmith, de
Voltaire, Diderot e Rousseau, de Lessing e Winckelmann. Do
ponto de vista do historiador, talvez tenha sido a mais rica e exci
tante de todas as eras intelectuais, por causa não de seu conteúdo,
mas de sua influência, das idéias que nela predominaram.

Os dois principais pensadores iluministas que discutirei 
Hume e Kant - incluem-se entre os maiores filósofos. Mas vou
abordá-los independentemente do fermento intelectual do qual
emergiram. não só porque lhe foram superiores, mas também
porque seu pensamento tem uma importância filosófica que é
muito mal compreendida quando são simplesmente considerados
como manifestações de um espírito que, sendo comum a tantos,
conserva a marca individual de tão poucos. Ignorarei os enciclo
pedistas, os materialistas franceses e os realistas ingleses e esco
ceses que se opuseram aos escritos de Hume, e também a grande
tradição da filosofia acadêmica alemã que forjou a ponte entre
Leibniz e Kant. Em todos esses casos, idéias filosóficas alhures
elaboradas completamente foram expressas de modo mais con
fuso. Outrossim, em todos esses casos, o fato surpreendente não
é quão profundas são as reflexões envolvidas, mas o caráter no
tável de uma época que podia produzir aparente acuidade em
muitos pensadores.

Embora seja possível estudarmos a história da epistemologia
e da metafísica concentrando-nos apenas nos maiores pensadores.
é necessário, contudo. sairmos um pouco da senda dos gênios para
discutir a história das partes subordinadas à filosofia. Tal afir
mação é particularmente verdadeira no que tange à ética, à es-
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tética e à filosofia política. Tratarei da ética neste capítulo e da
filosofia política no Capítulo 14. Em ambos os casos, apresenta
rei um aspecto característico do pensamento iluminista.

Com o avanço da ciência, adveio a esperança de uma ciên
cia "moral". Tal esperança já fora expressa no Tratado das paixões
(1649), obra de Descartes que influenciou profundamente Spino
za. O próprio sistema ético dedutivamente concebido por Spi
noza, com suas surpreendentes conclusões e sua remota e no
bre visão das coisas humanas, serviu de modelo para muitos
pensadores posteriores. Sua atração residia não apenas em seu
restabelecimento de um ideal platônico do homem como liberto
e realizado em pensamento, capaz de superar as vicissitudes da
natureza somente por meio do entendimento, mas também no
fato de que suas conclusões pareciam não depender de qualquer
apelo à religião revelada ou a outra autoridade moral que jã não
estivesse contida na razão humana. A visão de que "cada homem
é seu próprio moralista" seria mais profunda e poderosamente
enunciada na filosofia de Kant. Antes, porém, outros pensadores
deveriam mudar radicalmente o objeto da ética, ao trazer-lhe a
perspectiva filosófica do empirismo. Eles tentaram combinar essa
perspectiva com o ideal de uma ciência da natureza humana do
qual seguir-se-iam os preceitos éticos, não como questão de obe
diência voluntária, mas como questão de conduta. Em outras
palavras, adveio um ímpeto geral para um "naturalismo" ético.*
O naturalismo é a doutrina de que o ideal da vida boa deve
ser derivado não de um preceito divino, mas de uma descrição
da natureza humana. Tal doutrina visa mostrar que o mal é
contrário à natureza, enquanto o bem a realiza.

Essa teoria encontrou sua mais importante expressão na
Grã-Bretanha, originando a escola dos "Moralistas Britânicos",
cuja modéstia de estilo e ausência de pretensão metafísica dissi
mularam até certo ponto o caráter original de sua filosofia. Seus
pensamentos começaram a tomar forma sob a influência de Locke
e nos escritos de um homem cuja família já desfrutara da inti
midade e instrução daquele filósofo. Anthony Ashley Cooper,
terceiro Conde de Shaftesbury (1671-1713), publicou seu Inquiry
Concerning Virtue or Merit em 1699 e seu Characteristics em
1711. Essa foi uma das obras filosóficas mais populares do sé
culo XVIII, tendo sido editada 11 vezes antes de 1790. Shaftesbury
foi o responsável pelo advento da "ciência moral" empiristae

* Tal termo também é usado em ética com outro sentido derivado
da "falácia naturalista" de G. E. !\:toore (Principia. EtÁi«J, 1906,
Capo 1).
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do moderno estudo da estética. Sua influência sobre o Ilumi
nismo francês e alemão foi considerável. Ainda no final do sé
culo XVUI, Herder escreveria: "Essa virtuose da humanidade [ ... ]
influenciou consideravelmente as melhores mentes de nosso sé
culo, ou seja, aquelas que se têm esforçado com determinação e
sinceridade pelo verdadeiro, pelo belo e pelo bem". Entretanto,
o aspecto de seu pensamento que agora desperta maior interesse
não é o que mais influenciou mais imediatamente. Em sua obra
anterior, Shaftesbury tentou combinar a observação lockeana
das obras da mente humana com muitos argumentos da Ética a
Nicômaco de Aristóteles, sendo esse aspecto de sua filosofia
que precisamos considerar.

Deve-se a Aristóteles a mais refinada expressão antiga do
intento de derivar uma avaliação da vida boa de uma descrição
da natureza humana. À primeira vista, pode parecer que Shaftes
bury de nenhum modo foi original em sua tentativa de fazer
reviver a perspectiva (se não todas as doutrinas) de Aristóteles.
As poucas contribuições filosóficas do Humanismo renascentis
ta tiveram lugar no âmbito da ética, e em quase todos os casos
a inspiração proveio de Aristóteles. Até mesmo Santo Tomás
de Aquino advogara doutrinas éticas diretamente resultantes das
concepções aristotélicas, e quando o Conde Baldassar Castiglione
(1478-1529), em seu Book of the Courtier (1528), deu a tais
doutrinas a inclinação humanista que elas naturalmente favore
ciam, mudou a moralidade escolástica somente em dois peque
nos aspectos: não mencionou Deus e, ao mesmo tempo, fez com
que a ética passasse a visar uma descrição do nobre, e não do
bem.

Contudo, o aristotelismo de Shaftesbury era original. Com
partilhava do temperamento cético e da busca de rigor que ca
racterizavam o empirismo. Buscou também destacar as conclu
sões éticas deste ou daquele estilo de vida, particular, deste ou
daquele conjunto de maneiras, destas ou daquelas instituições
protecionistas. Foi, em intenção, "institucionalmente livre", de
um modo que a ética humanista não fora. Conseqüentemente, a
descrição de Shaftesbury da vida boa foi derivada das quali
dades da natureza humana que ele considerava mais ou menos
comuns a todos, e definidoras de uma norma humana. Como
Aristóteles, ele estava preocupado em fundamentar seu sis
tema moral não tanto numa concepção do "certo" ou do "erra
do" com relação às ações particulares, mas numa noção da
"bondade" ou da "maldade" dos caracteres que as praticam.
E, também como Aristóteles, considerava o bom caráter, ou
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virtude, a causa única e suficiente da felicidade, que é o estado
em que nossa natureza está em harmonia consigo mesma; todo o
caráter está envolvido nessa harmonia, que é urna forma de pro
porção na alma. Nosso amor à beleza, portanto, tanto é excitado
pela percepção da felicidade (ou virtude) como é nossa sim
patia natural, sendo próprio da natureza humana tanto admirar
a virtude em outros como encontrar satisfação em sua própria
busca.

Mas em que consiste a virtude? Mais uma vez, a avaliação
de Shaftesbury é aristotélica, isto é, a de que a virtude consiste
em certa disposição de caráter, em que a razão predomina sobre
as paixões (as "afeições"). Esse predomínio não é a supressão
da paixão, mas a garantia de sua "justa aplicação". O homem
virtuoso não é aquele que não sente ódio, amor, raiva ou desdém,
mas o que está disposto a sentir essas paixões somente em re
lação a seus objetos apropriados - àquelas coisas que são dig
nas de ódio, amor, raiva e desdém. Tal disposição requer von
tade e resolução férreas, mas não é uma forma de insensibili
dade ou de obediência cega. Todo o caráter está envolvido na
virtude; em conseqüência, qualquer ato verdadeiramente iníquo,
visto que sua iniqüidade ostenta o vício que o motivou, implica
o caráter do agente.

O que é essa "razão" que predomina ou deveria predomi
nar sobre as afeições? A resposta de Shaftesbury a tal questão
não é clara, mas sua consciência da necessidade de uma resposta
e os termos em que propôs a questão deviam proporcionar a
estrutura de uma filosofia moral conforme desenvolvida até al
cançar sua culminância em Kant. Shaftesbury estava disposto a
chamar de "consciência" a principal operação racional relativa
a isso. Argumentava que nenhuma moralidade podia ser funda
mentada na obediência religiosa ou na piedade. Ao contrário,
um homem é motivado a obedecer assim apenas porque a cons
ciência lhe diz que o ser divino é digno de tal obediência.
Shaftesbury hesitou entre ver a origem da consciência na razão
e vê-la num sentimento moral específico. Também considerava
tal sentimento natural, sendo um tipo de reflexão interna de
nosso sentido social. É porque somos seres sociais que adquiri
mos o sentido do certo e do errado. Portanto, a consciência
reflete não a natureza deste ou daquele agente humano parti
cular, mas de nossa humanidade comum. As disposições do
homem virtuoso constituem a realização dessa natureza comum.
devendo, conseqüentemente. formar-se em harmonia com ela.
O princípio da harmonia é a simpatia. que é a capacidade de
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sentir os sofrimentos e prazeres de cada homem como parte de
um todo maior.

Essa mudança de ênfase da razão para a simpatia como
o princípio predominante no pensamento moral foi caracterís
tica. Mostra não só a relutância de Shaftesbury em levar a efeito
seus argumentos, ou definir detalhadamente seus termos, como
a consciência que ele tinha da complexidade da vida moral e
emocional do homem. Tal consciência ganharia força e vitali
dade em pensadores posteriores. Shaftesbury percebera duas im
portantes verdades: em primeiro lugar, a moralidade é não ape
nas peculiar aos seres racionais, mas também essencial em re
lação à totalidade de sua natureza; em segundo lugar, a mora
lidade possui uma relação íntima com as emoções, em cujo
âmago jaz a percepção humana de sua natureza como ser so
cial. A que esfera, pois, deveríamos atribuir a moralidade: à
racional ou à emocional? A hesitação de Shaftesbury é, em par
te, expressão de uma percepção tardia de que a distinção entre
as duas é tão obscura como a definição de cada uma delas,
e de que, sem uma avaliação mais clara do modo de intera
ção entre razão e emoção, nenhum progresso em matéria de
"ciências morais" será possível.

Como Kant veio a perceber mais tarde, os problemas de
Shaftesbury surgiram quando ele tentava recapturar e delimitar
a concepção de "razão prática" que preocupara Aristóteles. Só
com Kant, porém, é que essa noção foi uma vez mais colocada no
primeiro plano do pensamento moral. O período entre Shaftes
bury e o ceticismo de Hume foi caracterizado por tentativas
ulteriores de explorar a estrutura da "natureza humana", da qual
a moralidade era derivada. As mais interessantes dessas tenta
tivas foram as de Hutcheson (1694-1746), Butler (1692-1752)
e Adam Smith (1723-1790); dedicarei aos dois primeiros o res
tante deste capítulo.

A obra de Francis Hutcheson intitulada Inquiry Conceminz
Moral Gooâ and Evil foi publicada em 1725. Todo esse livro
mostra a influência de Shaftesbury, ao adotar uma concepção
neo-aristotélica da virtude humana e ao dirigir muitos de seus
argumentos individuais contra os céticos morais seíscentístas
(como Hobbes e Mandeville), cujos escritos tinham igualmente
causado o opróbrio de Shaftesbury. Todavia, ele notabilizou-se
por certas características originais importantes. Hutcheson viu
na ética a base de um novo problema epistemológico. Expres
sando a questão à maneira do empirismo lockeano, ele percebe
que, já que nossa linguagem contém termos como "bem moral'"
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e "mal moral", deveríamos ser capazes de situar as idéias signi
ficadas por tais palavras, e as qualidades em objetos represen
tados por essas idéias. Devemos perguntar-nos que fundamento
há na natureza para essa distinção de palavras. Como ele re
conheceu, tal questão gera um problema epistemológico parti
cularmente acentuado para o empirista. O que é a experiência,
ou conjunto de experiências, de que derivam nossas idéias mo
rais? Se nada podemos dizer sobre essas experiências, temos
então um problema acerca não apenas da verdade ou falsidade
de juízos morais, mas também de sua própria significação.

Primeiramente, Hutcheson distinguiu entre auto-interesse e
moralídade. Argumentou que a concepção de Shaftesbury - a
de que só o auto-interesse é suficiente para persuadir o homem
razoável à virtude - é falaciosa. Shaftesbury ignorara o caráter
completamente diferente dos motivos da moralidade e do auto
interesse, e a maneira diferente em que somos afetados quando
percebemos a realidade moral e a realidade não-moral das coi
sas. Aí, Hutcheson se deparou com uma questão: como sa
bemos que uma ação, ou caráter, é moralmente boa, se isso
não nos é revelado pelos cálculos do auto-interesse? Ele pres
sentiu que não podia responder referindo-se somente à capaci
dade comum da percepção sensível: a bondade não é, como
poderíamos dizer, uma "propriedade perceptível" do mundo, do
mesmo modo que o é o vermelho, pois, como Shaftesbury tam
bém observara, só os seres racionais têm concepções morais.
Não obstante, não é absurdo supor que um ser não-racional
deva ter todas as capacidades sensoriais - visão, tato, audição
etc. - que nos caracterizam. Por outro lado, Hutcheson hesitou
em reconhecer que só a razão podia determinar o que é bom ou
ruim. Antecipou a concepção de Hume de que a razão pode
fornecer-nos apenas as relações entre idéias. Conseqüentemente.
ela não provê qualquer insight quanto aos fins de nossa con
duta, por mais útil que possa ser para calcular os meios que
levem a eles. Ademais, Hutcheson estava plenamente conven
cido não só da falsidade da metafísica racionalista. mas também
da falsidade de uma implicação nela contida. Tal implicação é
quase explícita na ética de Spinoza (cujo enfoque "slstemático"
da ética Hutcheson, não obstante, buscou emular). Parece que,
na concepção racionalista, a pessoa desprovida de pensamento
só podia ter convicções morais confusas e indefinidas, consti
tuindo um acidente improvável o fato de coincidirem as opiniões
da maioria ativa normal. Todos os moralistas britlnicos rejei..
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taram essa conseqüência do racionalismo como evidentemente
absurda.

Hutcheson, apesar de sua inclinação empirista e de, conse
qüentemente, ter enfatizado a questão "como sei?", compartilhou
com outros naturalistas do século XVIII a concepção de que há
um corpo comum de conhecimento moral, disponível a qual
quer um, qualquer que seja o grau de sua educação. É parte
da natureza humana adquirir e exercitar esse corpo de conheci
mento moral. Então, como é que o adquirimos? Hutcheson
responde que cada um de nós possui um sentido moral, que,
mediante a experiência, nos transmite obrigatoriamente as idéias
morais que inspiram nossas ações. Por conseguinte, essas idéias
são inteligíveis à maneira de todas as idéias, em virtude de uma
conexão intrínseca com a experiência de que derivam. Tal pos
tulação de um "sentido" moral explica vários fatos que, de
outro modo, seriam misteriosos. Em primeiro lugar, explica por
que as opiniões morais são comuns aos homens de todos os
períodos e culturas, explicando-se as variações locais não como
diferenças fundamentais de perspectiva, mas como reflexos de
circunstâncias variadas com as quais é combinada a perspectiva
moral comum. Em segundo lugar, explica por que essas opiniões
se formam em nós espontaneamente a partir da percepção dos
atos bons ou maus. Surgem, por assim dizer, contra nossa von
tade: quando me deparo com um ato ultrajante, tremo de indig
nação. Isso não é algo que faço, mas que me acontece. (A "pas
sividade" é uma característica da percepção sensorial notabili
zada por Berkeley e, posteriormente, por Hume.) Além disso,
parece que o sentido moral não pode ser superado pelo auto
interesse ou pela paixão; ele sempre me diz o que é certo ou
errado, assim como meus olhos sempre me indicam o que existe,
quaisquer que sejam meus desejos individuais, intentos ou
emoções.

Ê óbvio que a teoria do senso moral é capaz de recon
ciliar a objetividade do juízo moral com as concepções empi
ristas de significado. Contudo, deixa muitas questões por res
ponder. Por exemplo, parece estranho falar de um "senso" quan
do não existe órgão particular envolvido na percepção. Ademais,
persiste o problema de explicar por que só os seres racionais 
com certos poderes não-sensoriais - são capazes de exercer o
juízo moral. Que há com um cão que lhe toma impossível per
ceber essas propriedades aparentemente evidentes das ações que
chamamos de certas e erradas? Além disso, como é que po
demos comprometer-nos com um argumento moral e ser persua-
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didos por ele? Não convencemos alguém a perceber a cor de
uma coisa, nem tentaríamos fazê-lo. Qual o motivo, então, da
referência a um "sentido", quando a capacidade racional pa
rece tão essencial ao seu exercício?

Hutcheson não se dedicou a todos esses problemas; não
obstante, sentiu perfeitamente que o senso moral não podia ser
considerado uma capacidade inconsciente - corno a de ouvir,
por exemplo - de que poderíamos ter carecido, embora sendo
racionais em todos os outros aspectos. Reconheceu que o senso
moral tem base ulterior na natureza racional, só podendo sua
obra fundamental ser compreendida em termos dessa base. Em
conseqüência, Hutcheson, como Shaftesbury, recorreu a urna
teoria geral da benevolência. Argumentou que a disposição dos
homens para se afligirem com os sofrimentos recíprocos e se ale
grarem com os deleites mútuos é, na medida em que existe, a força
motivadora não somente da percepção das qualidades morais,
mas também das ações por ela precipitadas. A disposição' de
simpatizar nesses e em todos os muitos outros modos com os
quais nos familiarizamos é parte do que os filósofos posteriores
vieram a chamar de natureza "social" do homem. Os empiristas
britânicos merecem, mesmo que seja só por isso, crédito pelo
fato de tanto terem descrito a vida moral corno esclarecido que
não podia haver teoria moral, cética ou não, que tratasse o
indivíduo como unidade isolada, apenas em relação acidental
com seus companheiros. Os conceitos de "simpatia" e benevo
lência tornaram-se básicos para a teoria moral, até Kant repen
tinamente deles descartar-se numa teoria ética que tomava não
só estas, mas qualquer outra variedade de emoção, completa
mente irrelevantes.

Entretanto, é nesse ponto que a teoria do senso moral se
toma insatisfatória. A benevolência pode ser uma disposição
natural, mas não está claro como pode fundamentar um senso.
Não há objetos, estados de coisas, ou o que quer que seja que
a benevolência propriamente perceba, mesmo que ela aja pro
priamente sobre eles. Pelo menos, se dissermos que há uma
percepção do certo e do errado e que é a benevolência que nos.
leva a ela, também precisaremos fazer frente à crítica posterior
de Hume, segundo a qual o que consideramos "percepção" é
apenas outro exemplo da capacidade da mente de "espraiar-se
sobre os objetos". No mundo, não há nem certo nem errado,
apenas uma alucinação coletiva nascida da boa vontade. Ela
realmente não altera o fato de que, por natureza, todos 0011
cordamos acerca do que é certo ou errado. Isso s6 mostra que
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nossas simpatias estão naturalmente em sintonia. Nada faz para
persuadir o homem que não está sintonizado com o espírito de
benevolência de que há um aspecto em que ele percebe o mun
do de modo errado.

A teoria do senso moral declinou, foi revivida, declinou
novamente e ainda continua sua vida espasmódica, guiada pelo
"intuicionismo" ético. Mas o contemporâneo imediato de Hut
cheson, o filósofo que mais fez para sistematizar os insights da
filosofia moral lockeana, não se deixou persuadir por ela. O
Bispo Butler, cujos Sermons apareceram pela primeira vez em
1726, manteve-se próximo à estratégia de Shaftesbury. Isso quer
dizer que pôs de lado as questões de epistemologia moral e do
significado dos termos morais em favor de uma descrição da
natureza humana que mostrasse, à moda aristotélica, não que o
homem mau percebe as coisas erradamente, mas que ele age e
sente contra a natureza. Por conseguinte, por mais que respon
damos questões como "a que idéia a palavra 'certo' se refere?"
ou "existe uma propriedade objetiva das coisas que constitui
seu valor moral?", estaremos em condições de argumentar que
há tanta razão para agir de acordo com os preceitos da morali
dade como para agir de acordo com outra parte de nós mesmos,
essencial ao funcionamento harmonioso de nossa natureza. Gran
de parte da moderna filosofia da mente resultou das reflexões
inspiradas por tal pensamento - em particular, das de Butler,
Se ele é admirado agora, tal fato se deve tanto à sua penetrante
compreensão dos .problemas filosóficos peculiares suscitados pela
natureza do apetite, vontade e emoção, como à avaliação. de
suas respostas às questões da moralidade.

B~t1er opôs-se a certas espécies de hedonismo, consoante
as quais o homem só age impelido pelo desejo. Já que a satis
fação do desejo é o prazer, este constitui o fim último de toda
ação. Não importa que o desejo original devesse fazer bem: a
realização da ação reside no prazer que acompanha seu êxito.
Conseqüentemente, o que se deseja realmente é esse prazer. Bu
tler pressentiu que tal pensamento, ou alguma variante sua, subjaz
o mais moral dos ceticismos, bem como muitas avaliações acei
tas da natureza da emoção. Visto também ter pensado que ele
toma a moralidade impossível ou, na melhor das hipóteses, não
mais natural ou respeitável que seu oposto, foi levado a inves
tigar a natureza da motivação, a fim de refutar essa ou qualquer
outra forma de hedonismo. Simultaneamente, desenvolveu a su
til e muito persuasiva teoria da ação racional, pela qual é co
nhecido.
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Em primeiro lugar, Butler alegou que o hedonismo se ba
seia numa falácia. Mesmo que fosse verdadeiro o fato de, sem
pre que ajo, fazê-lo movido por um desejo, e de o prazer ser
a conseqüência natural ou mesmo essencial da satisfação do de
sejo, isso não quer dizer que desejo sempre o prazer. Butler afir
mou que ao contrário, o prazer pressupõe a existência do desejo,
sendo obtido não porque o procuramos, mas porque procura
mos algo mais. O prazer de beber vinho advém da satisfação do
desejo pelo vinho. Se buscássemos somente o prazer, o vinho,
como meio de consegui-lo, seria substituível. Ao homem que
me pedisse um copo de vinho, eu poderia dizer "tome, isso tam
bém lhe fará bem", dando-lhe em seguida outro objeto - um
livro, uma pistola, um prato de peixe - cuja posse traz prazer.
Em suma, o hedonismo omite a natureza específica dos objetos
de nossos apetites e paixões.

Ademais, Butler argumenta que o hedonismo se baseia nu
ma concepção supersimplificada da natureza do desejo, assimi
lando todos os desejos aos de impulso imediato. Não consegue
distinguir os desejos peculiares à razão dos que se baseiam aa
natureza animal. Um ser racional pode refletir sobre sua con
dição e perceber que a satisfação desse ou daquele desejo po
deria ser contrária aos seus interesses mediatos, trazendo des
conforto, impaciência, debilidade ou aflição. Aqui, um filósofo
moderno poderia falar da capacidade do ser racional de sentir d~
sejas "mediatos" ou "de segunda ordem". Alguns de meus
desejos envolvem, como parte de seu objeto, que eu deveria ou
não agir consoante algum outro desejo imediato ou de primeira
ordem. Butler falou nesse aspecto de "frio amor-próprio", re
ferindo-se à capacidade geral de ultrapassar a esfera do impulso
atual e refletir sobre a própria existência conforme se estende
através do tempo, para ver que tipo de disposição ou caráter
seria mais satisfatório adquirir, para agir de acordo com eles,
incentivando alguns apetites e desencorajando outros, no inte
resse do próprio bem-estar último.

Shaftesbury argumentara que a moralidade comum pode ser
produzida pelo frio amor-próprio, sem se referir a qualquer ou
tro princípio. Fez sua a concepção aristotélica de que, adequa
damente considerada, a reflexão sobre a natureza da realização
ou felicidade humana levar-nos-á a perceber que certa dispo
sição mediata - a da virtude - é singularmente adaptada para
produzi-la. Butler não se deixou convencer pela conclusão de
Shaftesbury, mas aceitou muitas de suas premissas, particutar
mente a de que a motivação de um ser racional deve ser com-
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preendida em termos de um princípio de autoconhecimento, que
leva em consideração a satisfação e realização mediatas, poden
do, em seu interesse, desprezar a premência dos desejos e apeti
tes mais específicos. Além disso, aceitou a concepção de que
os objetos principais desse princípio de "segunda ordem" não
são coisas particulares ou momentâneas, mas disposições gerais
de caráter. E, posteriormente, concordou com a afirmação de
que, entre essas disposições, a benevolência é uma das mais
importantes, se não a mais importante. Em conseqüência, é ver
dade que o frio amor-próprio já nos indica a direção de uma vida
virtuosa. Entretanto, Butler pensou que a imagem de uma motiva
ção racional era ainda simples demais. Se a ação racional deve
ser inteligível, há um princípio ulterior que deve ser mencionado,
a saber: o princípio de consciência.

a própria constituição de nossa natureza requer que
apresentemos toda a nossa conduta diante dessa faculdade
superior; que esperemos sua determinação; que
reforcemos sua autoridade sobre nós mesmos, e que
façamos dela a ocupação de nossas vidas, na medida em
que absolutamente constitui toda a ocupação de um
agente moral, a fim de nos conformarmos a ela.

A descrição que Butler faz da consciência é extremamente
interessante, em parte porque prenuncia as reflexões posteriores
de Kant sobre a natureza da razão prática, provendo, até certo
ponto, seu conteúdo. Também evidencia a preocupação de evi
tar as simplificações usuais do pensamento empirista, embora
permaneça livre das controversas alegações feitas em oposição
a elas em nome dos poderes da razão. Como Butler assinala,
inspirado numa observação de São Paulo, o homem é, pela pró
pria natureza, uma lei para si mesmo. O que nos mantém afas
tados do mal ao agirmos inconscientemente não é o medo de
punição, nem mesmo as disposições naturais que seriam fomen
tadas pelo amor-próprio, mas algo bem mais elevado, ou seja,
o fato de detestarmos violar uma obrigação conhecida. A cons
ciência é constante, inalterável, fazendo sentir-se mesmo no ato
de desobediência. Portanto, é não apenas a legisladora como o
motivo da obediência; tem (e aqui Butler toma emprestado do
pensamento político uma velha distinção ciceroniana) poder e
autoridade, dizendo-nos o que é bom e simultaneamente moti
vando-nos para o bem. Diferentemente do amor-próprio, a cons
c:iêDcia é um motivo que pode dominar a paixão. Embora o frio
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amor-próprio possa dizer-nos, mediante reflexão, que devemos
realmente cultivar a disposição da temperança, e isso possa ser da
maior relevância para persuadir-nos a aperfeiçoar nossas vidas, o
amor-próprio é de pouca utilidade no momento real da paixão,
logo sendo dominado pela luxúria, pela gula ou pela paixão pas
sageira, como essa paixão poderia ser cominada por afeições e
desejos rivais. Por outro lado, a consciência continua calmamen
te a comandar-nos, mesmo no auge do desejo, podendo, desse
modo, impedir a sujeição da natureza humana aos apetites que
conflitam com ela.

A descrição que Butler faz da consciência é sutil e distin
tiva. Em parte, ele continuou a ser um naturalista, comprome
tido com a concepção de que toda a ética, mesmo a parte cons
tituída somente pela responsabilidade da consciência, era apenas
uma investigação da natureza humana, e do que é necessário
para que essa natureza aja em harmonia consigo mesma. Assim
sendo, ele foi capaz de incorporar em sua perspectiva muitas das
antigas doutrinas interessantemente elaboradas que se revela
ram atraentes a Shaftesbury. Sustentou, por exemplo, que

o amor pela injustiça, opressão, deslealdade e ingratidão
não existe, mas somente ávidos desejos por determinados
bens exteriores; que de acordo com uma observação
muito antiga, o indivíduo mais dissoluto optaria por
obter por meios inocentes, caso fossem fáceis e efetivos
para alcançar seu fim.

De fato, geralmente parece que as alegações que Butler faz em
favor da consciência são apenas descritivas; elas derivam sua
autoridade do mesmo argumento imparcial acerca da verdadeira
natureza da ação racional que surpreendera e deleitara os gre
gos com seus resultados - particularmente, o de que o vício é
autodestrutivo e a virtude, sua própria recompensa Contudo.
na verdade, a invocação que Butler faz desse novo princípio de
autoridade na vida moral representa um afastamento do natu
ralismo. Mesmo se atribuímos à consciência um poder de mo
tivação adequado para assegurar sua obediência, precisamos
também mostrar que o que ela ordena é de fato justificável. Isso
parece suscitar precisamente aquelas questões epistemológicas
que Hutcheson sentiu que podia responder e que, posteriormen
te, Hume alegou que não podia.

Adam Smith deu prosseguimento à investigação naturalista
da vida moral com uma interessante discussio dos sentimentos
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morais. Isso acabou levando ao utilitarismo e ao estudo da eco
nomia política como ciência natural, proporcionando assim os
fundamentos históricos a algumas das principais tradições do
pensamento do século XIX. Ao mesmo tempo - e mais urna vez
sob a influência original de Shaftesbury -, os filósofos empi
ristas começaram a se interessar pelo objeto da estética. A teo
ria lockeana da associação de idéias parecia fornecer nova base
para a concepção de que a beleza não é um sentimento subje
tivo, mas algo que precipita as conexões de pensamento que
alcançam nossos sentimentos mais íntimos. Portanto, a beleza
deve ter importância maior que a de qualquer apetite ou deleite
sensual. Os filósofos empiristas começaram a se conscientizar da
grande lacuna existente em sua filosofia da mente por não terem
conseguido falar da beleza, e por seus desajeitados esforços para
proporcionar uma avaliação que distinguisse o verdadeiro gosto
da mera preferência sensorial. Essa consciência, expressa nas
obras de Lorde Kames (Elements 0/ Criticism, 1763), Archibald
Alison e Edmund Burke (On the Sublime and the Beautiiul,
1750), deveria prover os conceitos a partir dos quais Kant rein
ventaria a disciplina filosófica da estética, sujeitando o caos da
observação empírica à disciplina de uma mentalidade profun
damente metafísica.

Devemos agora deixar a construtiva perspectiva moral do
empirismo e voltar-nos para a filosofia destrutiva em que ele
culminou. Em Hume, encontramos a lógica do empirismo em
seu momento mais severo; isso resultou num ceticismo radical,
não só acerca da moralidade, mas de quase todo item do pensa
mento filosófico.



-

Capítulo 9

Hume

o filósofo escocês David Hume (1711-1776) foi o mais Impor
tante e influente dos empiristas britânicos do século XVlD. De boa
família e nunca tendo passado desconforto, dedicou-se por algum
tempo à profissão diplomática, ocupando o cargo de secretário
da embaixada em Paris. Sua obra-prima filosófica - o Tratado
sobre a natureza humana - foi escrita quando ele tinha 26 anos,
não sendo superada por seus escritos posteriores. Ao retornar à
Escócia, continuou a carreira literária na atmosfera de atividade
intelectual que essa nação então favorecia, escrevendo, além de
suas Investigações (1748-51) (uma versão mais breve e modifi
cada do Tratado), muitos ensaios literários, políticos e filosóficos.
Também redigiu uma História da Grã-Bretanha (1752-7), notá
vel pela elegância, erudição e discernimento humano. Cético e
livre-pensador em sua perspectiva intelectual, Hume foi, entre
tanto, um leal e distinto tóri, um homem aparentemente em paz
com o mundo, que transmitia aos seus contemporâneos um amor
pela vida e uma serenidade de perspectiva que lhe atraíam a afei
ção e a estima de quase todos que com ele se deparavam.

A fama de Hume baseia-se em seu ceticismo. Ele percebeu,
ou assim acreditou, que a perspectiva empirista limitava as pos
sibilidades do conhecimento humano mais do que haviam perce
bido seus predecessores. Ademais, argumentou que só podemos
desvencilhar-nos do ceticismo rejeitando premissas que se mos
tram tão fundamentais que parece uma afronta ao "senso co
mum" mais apurado delas descartar-se. Tais premissas - a prio
ridade do caso da primeira pessoa e a teoria empirista do signi..
ficado - já tinham levado Berkeley ao idealismo. Hume pen
sava que, corretamente compreendidas, elas devem levar a um
tipo de dúvida e de agnosticismo que nunca poderia ser resolvido

Ipelo pensamento humano. Hume não só se opôs 1 existência de
!Deus e à verdade religiosa como também rejeitou o próprio coa-
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ceito de Deus, e caracterizou a moralidade como uma questão de

\

..sentimento", sobre a qual a razão não tem jurisdição ou con
trole; outrossim, também encontrou motivos para ser cético acer
ca da existência dos objetos materiais e da natureza e realidade
da conexão causal, e -. o que mais surpreende - acerca da
existência da própria alma humana.

Naturalmente, os argumentos que levavam a tais conclusões
tinham de ser apresentados de forma convincente, para não caí
rem no ridículo. O fato de seus argumentos serem considerados
desconcertantes prova a influência que as premissas empiristas
de Hume exerceram sobre seus contemporâneos.

Como a de Locke, a filosofia de Hume parte de uma teoria
do significado que é substancialmente a mesma, destinada a arti
cular o postulado empirista fundamental de que só pode haver
conceito onde há experiência. Conseqüentemente, não pode haver
base para acreditar nas doutrinas metafísicas da filosofia racio
nalista, nem meios adequados para expressá-las. Berkeley levara
a teoria lockeana do conhecimento à sua conclusão lógica (como
a viu), abolindo por isso a crença num mundo material, e ele
vando o sujeito e seus próprios estados mentais à premissa e à
conclusão de sua filosofia. Hume tomou como ponto de partida
a teoria lockeana do significado, tirando conclusões que eram
simultaneamente mais radicais e mais perturbadoras que as de
Berkeley. Eram mais perturbadoras, visto que implicavam que
a visão de mundo empirista devia ser abandonada ou, se fosse
mantida, que, dentre nossas alegações de conhecimento, muito
poucas podiam ser com ela conservadas.

Como outros empiristas, Hume apresentou sua filosofia co
mo se partisse de uma ciência natural da mente humana, com os
resultados das observações podendo ser imediatamente confirma
dos pelos seus leitores através da introspecção direta. Distinguiu
"impressões" e "idéias" entre o conteúdo da mente, correspon- ~

dendo as primeiras ao que devemos chamar de sensações e per
cepções, e as segundas, ao que devemos chamar de conceitos
QU "significados". Quando percebo um cavalo, tenho uma im-
pressão particular (nesse caso, uma impressão visual); quando
penso num cavalo, crio uma idéia que pertence a uma classe que
constitui o significado (para mim) da palavra "cavalo".

Qual a diferença entre impressões e idéias? Para Hume, ela
reside na sua respectiva "força" ou "vivacidade". Desse modo,
ele assimila as áreas da vida mental que chamamos de sensórias
eintelcetuais. Longe de supor, como os racionalistas, que há
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uma distinção real entre elas, de um tipo que somente a idéia
pode levar-nos ao conhecimento, enquanto a impressão perma
nece atrelada às obras da natureza animal, Hume segue a tradi
ção lockeana ao apresentar essa distinção como simples ques
tão de grau. Ao mesmo tempo, com relação à origem de nosso
conhecimento, atribuiu muito maior importância às idéias "poten
tes" (as impressões sensoriais) que os racionalistas desprezaram.
Diante disso, se admitimos a premissa humeana de que o con
teúdo do entendimento é apenas uma versão esmaecida do conteú
do da experiência sensorial, seria absurdo atribuir ao primeiro
uma autoridade que o segundr -"'o possui em grau igualou
maior.

Esse empirismo é posteriormente fortalecido quando Hume
adota a teoria lockeana do significado. Ele assevera que uma
idéia só pode 'Ser adquirida pelo "esmaecimento" da impressão
que ela copia. Dessa hipótese genética, Hume chega à conclusão
de que o significado de tudo que se pode dizer deve ser encon
tratado no conteúdo sensorial nele expresso. Também aceita o
ataque de Berkeley às idéias abstratas, alegando que um termo
adquire generalidade não através do relacionamento com um tipo
especial de idéia "geral", mas do relacionamento com uma
classe de idéias particulares, sendo cada uma delas apenas im
pressões sensoriais esmaecidas que não têm existência real fora
da mente do pensador. Agora seria natural reinterpretar Hume
dizendo, não que as idéias se originam necessariamente nas im
pressões sensoriais, mas que seu conteúdo deve ser dado em ter
mos dessas impressões. Em qualquer caso, porém, a importância
filosófica da doutrina continua a mesma.

Até aqui, há pouca diferença entre Hume e Locke, e. ao
seguir o método de Berkeley para expurgar as suposições redun
dantes de Locke, não seria surpreendente se, como Berkeley,
Hume chegasse a uma forma de idealismo. Entretanto, a teoria
humeana do significado leva-o em direção completamente nova.
Primeiramente, enuncia uma doutrina (às vezes conhecida como
a forquilha de Hume) pela qual todas as proposições significati
vas são de dois tipos, ou, como diríamos, empíricas ou lógicas.
No primeiro caso, derivam "eu significado da experiência; no
segundo, só falam das relações abstratas entre idéias. Hume ex..
plica a distinção deste modo:

Todos os objetos da razão ou investigação humanas
podem naturalmente ser divididos em dois tipos. a saber



124 INTRODUÇÃO À FILOSOFIA MODERNA

relações de idéias e questões de jato. Ao primeiro
tipo pertencem as ciências da geometria, álgebra e
aritmética e, em suma, toda afirmação que seja
intuitiva ou demonstrativamente certa [ ... ]. As
proposições desse tipo são descobertas pela mera
operação do pensamento, sem depender do que existe
em algum lugar do universo [ ... ]. Questões
de fato [ ... ] não são apuradas do mesmo modo,
nem é nossa evidência de sua verdade, por maior que seja,
de natureza semelhante. O contrário de toda questão
de fato é ainda possível, pois nunca pode implicar
uma contradição.

Nesse momento, Hume expressa três concepções fundamen
tais que, de uma forma ou de outra, têm reaparecido como defi
nitivas para o empirismo, desde sua época. Em primeiro lugar,
as construções da razão só são certas e necessárias porque, se
verdadeiras, são vazias. Até a matemática somente expressa as
relações entre idéias, de modo que suas proposições só são verda
deiras em virtude das idéias nelas expressas, ou, o que quer dizer
a mesma coisa, "verdadeiras em virtude dos significados dos ter
mos". Em segundo lugar, o único modo alternativo de conheci
mento, o das questões de fato, não produz verdade necessária,
mas simplesmente sumaria o que ocorre de ser verdadeiro e o
que poderia ter sido diferente. Em terceiro lugar (como Hume
continua a esclarecer), a experiência é a única fonte de qualquer
conhecimento das questões de fato. Todas as idéias expressas em
proposições fatuais derivarão seu conteúdo, em última instância,
das impressões que serviram para produzi-las. Portanto, pode
não haver uma prova a prior; de qualquer questão de fato. Por
exemplo, não podemos demonstrar a priori que o mundo se ori
gina ou não de um Deus, que sobrevivemos ou não à morte e que
existem ou não "substâncias" que constituem a realidade oculta
pelo véu da aparência. Desse modo, Hume frisa que é

a mais justa e mais plausível objeção a uma parte
considerável da metafísica; que não constituem
propriamente uma ciência, mas resultam dos esforços
infrutíferos da vaidade humana, que abordam
assuntos completamente inacessíveis ao entendimento,
ou da astúcia das superstições populares que, não
podendo defender-se com bases sólidas, cultivam essas sarças
envolventes para cobrir e proteger sua fraqueza.
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Desse ponto de vista, Hume é capaz de adotar e aplicar
para seus fins céticos a crítica que Berkeley oferecera das teorias
da "substância material" e das "idéias abstratas" pressupostas por
Locke, Hume rejeitou imediatamente a primeira, junto com a con
comitante distinção entre qualidades primárias e secundárias, co
mo superstição, pouco se preocupando em examinar a real inten
ção de Locke ou o insuficiente, mas vívido, raciocínio que Ber
keley lhe opôs. (Como Hume assinala, nos termos da sua teoria
do significado - a qual sustentou dogmaticamente, apesar de seu
intencionado status, como conclusão de observação científica -,
não pode haver impressão da substância material; portanto, con
clui-se que dela não pode haver idéia, de modo que o próprio ter
mo "substância material" é desprovido de significado.) Hume con
siderou a doutrina das idéias abstratas incompatível com uma pre
missa fundamental de sua filosofia, referente à "grande e valiosa
descoberta" de Berkeley de que, já que tudo que existe é não só
individual como determinado em todas as suas propriedades, a
própria idéia de um existente com o atributo da "generalidade"
envolve um absurdo. Em lugar dessa suposição absurda, Hume
argumentava que as idéias individuais podem "aglomerar-se" de
modo a introduzir em nosso pensamento o elemento necessário da
generalidade. Tal teoria - a da "associação de idéias" - é to
mada essencialmente de Locke (que a adotara de Harvey). A
teoria mantém com Hume seu status original de hipótese empírica
refutáve1. Tal fato acabou por levá-la à confusão ante os violen
tos ataques da teoria kantiana do conhecimento. Todavia, com
esse começo inauspicioso, Hume foi capaz de formular uma filo
sofia cética que solapava inteiramente qualquer fé ainda deposi
tada no estudo da metafísica. O primeiro alvo desse ataque céti
co foi o conceito de causalidade, fundamental para todo empre
endimento científico, inclusive aquele ao qual Hume supunha de
dicar-se.

1. Causalidade e indução

Segundo a concepção de Hume, quando asseveramos a existência
de uma conexão causal entre eventos - explicando um em ter
mos do outro '-, queremos asseverar a existência de algum tipo
de "conexão necessária" no mundo. Ao mesmo tempo, ele afir
mava que essa asserção nunca pode ser justificada, sendo a idéia
de tal conexão necessária baseada numa confusão. Na realidade.
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tudo que podemos observar é a conjunção constante dos eventos.
Quando dizemos que A causa B, é porque observamos que even
tos do tipo A têm sempre sido seguidos por eventos do tipo B,
ou seja, a não ser essa relação universal de sucessão, nada obser
vamos, e de fato nada podemos observar, na relação entre A e B,
que constitua um elo de "conexão necessária".

Neste ponto, poderíamos perguntar como é que Hume tem
tanta certeza de que não se podem observar "conexões necessárias"
entre eventos. É aqui que ele introduz a consideração filosófica
que sustenta muitas de suas conclusões. Trata-se do pensamento
de que, se duas coisas ou eventos A e B existem em tempos se
parados, são separáveis em pensamento. E isso significa que a exis
tência de um pode ser concebida sem a suposição da existência
do outro; nesse caso, qualquer asserção relativa ao efeito de que
um é sempre acompanhado pelo outro deve ser uma verdade con
"tingente e não uma verdade necessária. Esse princípio - o de
que as coisas que são temporariamente distintas podem também
ser apenas articuladas de maneira contingente - ocorre freqüen
temente na filosofia de Hume. Caso fosse questionado, Hume re
plicaria que em qualquer momento é possível que minha expe
riência deva chegar a um fim. Não obstante, eu poderia manter
um conhecimento total dela até esse fim. Então, como pode mi
nha experiência indicar uma trajetória necessária além do ponto
terminal? Isso parece acarretar que todas as relações entre tem
pos separados são contingentes. Se todo conhecimento é baseado
na experiência, a mesma relação contingente entre tempos deve
referir-se às coisas que são conhecidas por meio da experiência,
já que esta ocorre no tempo.

A essa avaliação cética, Hume associou uma tentativa de ex
plicar como, não obstante, pensamos que na realidade há conexões
necessárias. Somos levados a tal concepção por um certo "hábito
mental" que, influenciado por suas observações passadas, passa
inelutavelmente da impressão de um evento para o pensamento
daquilo que normalmente o sucede. A idéia de "conexão necessá
ria" surge dessa experiência de "associação". Temos aqui urna
instância de algo a que Hume atribuiria grande importância, ou
seja, a tendência da mente humana a "espraiar-se sobre os obje
tos". Em outras palavras, atribuímos ao mundo exterior qualida
-des que se originam em nós e cujas idéias surgem, não de modo
normal (através do processo pelo qual as impressões sensoriais se
desvanecem nos desvios intelectuais), mas mediante alguma ope-
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ração mental que independe do estímulo proporcionado pela per
cepção exterior.

Essa crítica do conceito comum de causação não era nova,*
mas foi durante muito tempo perseguida por Hume com consi
derável rigor, continuando a disputa por ela originada a ser um
dos problemas metafísicos mais persistentes. Além disso, Hume
apresentou um problema ulterior aos que defendiam a investigação
científica. Esse problema veio a ser conhecido como o problema
da indução. Visto que a relação entre coisas em termos diferentes
é sempre contingente, não pode haver inferência necessária do
passado para o futuro. Assim sendo, é perfeitamente concebível
que não aconteça um evento que sempre ocorreu com aparente
regularidade e em obediência ao que chamamos de leis da natu
reza. O Sol pode não nascer amanhã, e isso seria inteiramente
compatível com nossa experiência passada. Então, que justifica
que, com base em nossa experiência passada, afirmemos que o
Sol nascerá amanhã ou que é até mesmo provável que isso suce
da? Esse problema pode ser considerado geral. Já que leis cienti
ficas enunciam verdades universais, aplicáveis em todas as épo
cas e lugares, é necessário que nenhuma evidência finita seja su
ficiente para exaurir seu conteúdo. Por conseguinte, nenhuma evi
dência disponível a criaturas finitas como nós pode garantir sua
verdade. Portanto, o que nos justifica ao afirmá-las?

2. O mundo exterior

Embora a contribuição mais original de Hume à metafísica deva
ser encontrada nesse ataque sistemático aos conceitos envolvidos
na investigação científica, ele também acrescentou nova dimensão
ao ceticismo de forma mais tradicional. Trata-se do ceticismo que
surge das reflexões acerca da disparidade existente entre nosso
conhecimento de nós mesmos como sujeitos e nosso conhecimento
de um mundo objetivo. Mais uma vez, Hume parte da idéia de
que as coisas que existem em tempos diferentes devem ser não só
distintas como distinguíveis em princípio. Ingrediente fundamen
tal em nossa concepção de objeto físico é a "identidade através
do tempo". Sem esta, a idéia de objetividade é ameaçada. Num
mundo de coisas instantâneas, parece impossível distinguir nossas

• Ela aparece na obra de AI-Ghazali intitulada ltteotrbtcia õC't lil<J
aO/ia (Takafut al.Falasifa, e. 1100) e também nos escritos de Gui..
lherme de Ockham e Nicolas d'Autrecourt (ver acima, pp. 24 ~5) .
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expenencias transitórias dos objetos que as ocasionam. Haveria
exatamente a mesma evidência para nossos juízos acerca de am
bas, e nesse caso a distinção entre elas (aparência e realidade)
desapareceria. Hume argumentava que, para fazer essa distinção,
não podemos confiar o tempo todo no conceito de identidade. Se
pudéssemos fazê-lo, poderíamos chegar à conclusão de que os
objetos perduram de um momento para outro e, em conseqüência,
de que, em princípio, podem existir quando não são observados.

Mas como podemos ter a idéia de existência inobservada,
quando não pode haver impressão correspondente? Tal idéia não
pode ser referida ao mundo "exterior", mas só (como Hume in
dica) às obras de nossa imaginação. A imaginação constrói com
constância as imagens de coisas perduráveis a partir dos fragmen
tos da sensação. Hume contrasta essa idéia - a de "identida
de" - com outra - a de "unidade". Sempre que temos presente
uma impressão, simultaneamente temos presente uma impressão
de unidade. Essa unidade de uma coisa consigo mesma é indistin
guível da impressão, e portanto da idéia, de "objeto".

Quando se nos apresentam duas impressões em tempos dife
rentes, se nos apresenta uma impressão de dualidade, e não de
unidade, não podendo qualquer esforço da imaginação justificar o
pensamento de "identidade" como experiência distinta e discri
minável, mesmo se pode, de algum modo, produzi-la. Faltando
a impressão de identidade, falta também a idéia que poderia re
sultar no questionamento de toda noção de mundo exterior. Tudo
que podemos legitimamente significar referindo-se a tal mundo é
algum elemento de "constância" e "coerência" entre nossas im
pressões.

Devemos notar que Hume - embora também dependesse do
ataque de Berkeley a Locke e, até certo ponto, o reiterasse 
apresentou, nesse argumento, um enfoque inteiramente novo do
problema do mundo exterior. Sujeitando ao ceticismo o conceito
de "identidade através do tempo", Hume chamou a atenção dos
filósofos posteriores para o modelo fundamental de pensamento
que sustenta, afinal, todas as nossas idéias de objetividade. O prin
cípio de seu ceticismo - o da conexão contingente entre tem
pos - mostra até que pontos os conceitos de causalidade e ob
jetividade são vulneráveis às mesmas dúvidas e podem (como
alegaria Kant) ser protegidos pelas mesmas estratégias anticéti
ces. Tomar-se-ia cada vez mais evidente que não há dois pro
blemas - um concernente à causalidade e à indução, o outro,
ao mundo exterior -, mas apenas um, ou seja, o problema do
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conhecimento objetivo como tal. Tal problema podia ser expresso
de muitas maneiras, mas seria ou não solucionado de acordo com
a habilidade do filósofo de alegar conexões reais entre tempos
separados. Isso explica parcialmente. a concentração cada vez
maior de argumentos filosóficos sobre o conceito de tempo.

3. O eu [seU]

Talvez o aspecto mais surpreendente do ceticismo humeano deva
ser encontrado em sua doutrina do eu [self]. Poderíamos pensar
que um filósofo tão determinado a enfatizar a inadequação de
nossas pretensões de conhecimento, quando confrontadas com a
base segura da experiência, contentar-se-ia pelo menos com a
posição cartesiana de que, estando certo de minha própria expe
riência, sei que existo. Mas, pergunta Hume, que é esse "eu", cuja
existência é tão audaciosamente afirmada em todo ato de pensar?
Quando ele examina sua própria mente, encontra muitos particula
res separados: impressões, idéias e atividades exemplificadas em
suas relações. Mas não encontra qualquer particular, seja impres
são ou idéia, que corresponda ao "eu", cuja existência afirmamos
com tanta confiança. Se me pergunto o que sou, a única resposta
satisfatória é que consisto, não nessa ou naquela impressão ou
idéia, mas na totalidade de minhas impressões ou idéias. Essa
teoria, por vezes referida como a teoria de que o eu é um "feixe",
surge ao estendermos ao domínio mental as objeções familiares ao
conceito de substância individual. Essas objeções já haviam sido
levantadas por Berkeley contra a teoria lockeana do mundo físico,
e Hume aprovou-as amplamente. Na ausência de "substância"
mental, não me identifico com coisa alguma, a não ser com uma
impressão, uma idéia ou algum feixe das mesmas.

4. l!:tica

Hume prosseguiu mostrando as dificuldades subjacentes à ética
com o mesmo espírito que revelara o que viriam a ser os proble
mas epistemológicos clássicos da metafísica. São duas dificulda
des, servindo cada qual para lançar dúvida sobre a possibilidade
de um sistema moral objetivo. A primeira é apresentada assim:

em todo sistema moral com que me deparei até aqui r...]
o autor, por algum tempo, adota o modo comum de
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raciocínio [ ... ] quando de repente sou surpreendido ao
descobrir que, em vez da usual cópula das proposições
é e não é, não me deparo com qualquer proposição que
não seja articulada COD1 um deve ou não deve. Tal
mudança é imperceptível; contudo, acarreta extremas
conseqüências. Pois como esse deve ou não deve expressa
nova relação ou afirmação, é necessário que ela seja
observada e explicada; ao mesmo tempo, devemos dar
uma razão para ela, pois parece totalmente inconcebível
como essa nova relação pode ser uma dedução de
outras inteiramente diferentes dela.

Aqui, como em sua crítica da indução, o que Hume faz é
argumentar que a relação entre proposições que aceitamos e a
evidência que lhes aduzimos não é, e não pode ser, dedutiva.
Nesse caso, em que baseamos nossa certeza de que a "evidên
cia" nos provê de qualquer modo alguma razão para asseverar
as proposições que supomos nela estarem fundamentadas? Nes
se momento, a dificuldade está em descobrir uma relação satis
fatória entre proposições acerca do que é e proposições acerca
do que deve ser. A sugestão de que não há relação dedutiva en
tre um "é" e um "deve" é por vezes conhecida como lei de
Hume. Muitos têm pensado que, se verdadeira, essa "lei" deve
ameaçar todas as alegações de conhecimento moral, deixando a
ética à mercê do capricho subjetivo, contra o qual não podemos
apresentar convincentemente argumento algum.

A segunda dificuldade que Hume discerniu para a objeti
vidade moral é mais profunda e de maior alcance em suas impli
cações. Trata-se não da dificuldade da idéia de juízo moral, mas
da idéia mais fundamental que sustenta o juízo moral, isto é,
a idéia de razão prática. Hume negou a existência de algo como
a razão prática. Para que a razão seja prática, não é suficiente
que seja aplicada a questões práticas; deve também ser capaz.
de gerar conclusões práticas. Como argumentava Aristóteles, na
Ética à Nicõmaco, as conclusões práticas não são pensamentos,
mas ações. A razão, em seu uso prático, deve, desse modo, pro
duzir ações somente de uma forma que, em seu uso teórico,
produza pensamentos e crenças. Mas como pode isso acontecer?

As ações são causadas por motivos, mas Hume alegava que
a razão apenas nunca pode proporcionar um motivo para a
ação. Tudo que a razão pode fazer é apresentar-nos uma ima
gem dos meios para determinados fins; não pode persuadir-nos
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a adotar tais fins ou a rejeitá-los. Em sua operação, a razão
está limitada a questões de fato e a relações entre idéias. "De
pois que cada circunstância, cada relação, é conhecida, o enten
dimento não tem condições de operar nem possui algum objeto
em relação ao qual poderia ser aplicado." Quaisquer que sejam
as conclusões a que possamos chegar com relação ao modo de
ser das coisas, ainda estaremos demasiado longe de encontrar
um motivo para a ação. Portanto, "não é contrário à razão pre
ferir a destruição do mundo inteiro a um arranhão em meu
dedo". O que consideramos raciocínio prático é simplesmente o
desenvolvimento dos melhores meios para a satisfação dos dese
jos que se originam, não na razão, mas na paixão. De fato, Hume
chegou a dizer que "a razão é, e deve ser" a escrava das paixões".
Como diria um filósofo moderno, todas as razões práticas são
relativas a algum desejo anterior, que é, portanto, a única ori
gem de seu poder de persuasão. Nesse caso, nenhum raciocínio
pode convencer o homem voltado para o mal (o homem com
desejo de fazer o mal) a praticar qualquer ação, exceto aquela
que já o atrai. Esse ceticismo ético pode ser considerado uma
aplicação ulterior do pensamento de que só pode haver relações
contingentes entre tempos separados. Se a razão pudesse propor
cionar um motivo para agir, uma ação poderia ser determinada
pelo raciocínio que a precede. Entretanto, a relação entre esse
raciocínio e a ação teria de ser necessária, o que contradiz a
suposição de que a ação segue o raciocínio.

Por que Hume diz que a razão deve ser escrava das paixões?
Não será isso dificilmente compatível com seu ceticismo rela
tivo à palavra "deve"? Devemos encontrar a resposta na parte
da filosofia de Hume que mais Se evidencia como produto do
ambiente intelectual em que ele cresceu, ou sejã:-em sua teoria
dos sentimentos morais, e de sua inamovível centralidade na
natureza humana. Hume insiste em que, a despeito das aparen
tes variações locais, há uma uniformidade básica de sentimento
moral entre os seres humanos. Como os moralistas britânicos
discutidos no último capítulo, Hume pensava que, em toda lo.
calidade e período histórico, os homens têm sido levados a la-
vorecer algumas coisas e desaprovar outras, através da disposi
ção inata, inseparável da natureza humana. de simpatizar com
seus companheiros. B a partir do sentimento de simpatia. ori
gem e objeto do que jaz na condição social humana, e da bene
volência que sozinha possibilita essa condição, que o mundo che
ga a nos aparecer ornado com as cores da moralidade. Mas
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não devemos, portanto, pensar que "certo" e "errado" são pro
priedades inerentes às coisas, independentemente de nossa dis
posição para aprová-las ou desaprová-las. Ampliando a idéia lo
ckeana de qualidade secundária, Hume argumentou que aqui não
há fato real, apenas nossos sentimentos morais. "Vício e virtu
de [ ... ] podem ser comparados a sons, cores, calor e frio, que
não são qualidades em objetos, mas percepções na mente." Isso
tem como resultado o fato de que, "quando caracterizamos uma
ação ou caráter como vicioso, nada pretendemos, senão ter aces
so ao fato de que, da constituição de nossa natureza, temos uma
sensação ou sentimento de culpa em relação a ele".

Em sua descrição dos sentimentos morais, Hume foi muito
influenciado pela análise dos sentimentos morais feita por Aristó
teles, Hutcheson e, até certo ponto, Spinoza. Sua percepção da
complexidade desses sentimentos e sua tentativa de avaliar verda
deiramente sua importância levaram a um sistema ético que miti
gava seu ceticismo acerca do lugar ocupado pela razão na deter
minação da ação humana. Tendo subvertido os sistemas morais
"vulgares", Hume substituiu-os por uma imagem equilibrada e
imparcial da vida boa para o homem. Tal visão não diferia total
mente da já defendida por Shaftesbury e Hutcheson.

S. Deus e Iívre-arbítrio

a claro que esse ceticismo de tipo humeano mal podia evitar um
ataque à religião. Nos Diálogos concernentes à religião natural,
postumamente publicados, Hume, para sua satisfação, destrói o
que considera os principais argumentos a favor da existência de
Deus. Ademais, num famoso ensaio, ele tenta mostrar que a cren
ça em milagres nunca é justificada. As próprias leis da natureza,
suficientes para sumariar nosso conhecimento da realidade, cons
tituem automaticamente a mais forte evidência possível contra o
testemunho daqueles que nos buscam convencer de que, no in
teresse da revelação divina, tais leis seriam, em determinada oca
sião, temporariamente suspensas.

Hume só abranda na questão da liberdade humana, ao defen
der uma posição conciliatória que, desde então, tem sido muito
aceita. Sustentou que não há contradição entre a asserção de que
os seres humanos são livres e a crença de que a natureza é re
gida por leis imutáveis e universais. Segundo ele, se examinarmos
a idéia de liberdade, nela não encontraremos nada que suponha
a ab-rogação das leis naturais. O que se pensou ser um problema,
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filosófico não é, portanto, um problema, mas uma ilusão siste
mática fundamentada numa má interpretação de idéias perfeita
mente claras, compreensíveis e independentes. Essa "dissolução"
de uma questão metafísica tradicional - embora, em certo sen
tido, resulte do ceticismo - mostra a tentativa de Hume de eli
minar, e não criar, a perplexidade intelectual a respeito de uma
questão em que ele considerava a perplexidade não natural, mas
artificial.

6. Ceticismo e primeira pessoa

Se a filosofia de Hume for depurada de seu ataque às desacredi
tadas teorias do significado e à obsoleta doutrina psicológica, p0
deremos considerá-la uma derivação notável das conseqüências da
dúvida cartesiana. Ao combinar a ênfase de Descartes na episte
mologia e na primeira pessoa com um empirismo rigoroso, Hume
viu que estava solapando sucessivamente nossas pretensões de
conhecimento objetivo a nível de senso comum. O conseqüente
refúgio nos confins da primeira pessoa não foi acompanhada de
qualquer linha de raciocínio que lhe possibilitasse uma saída. Até
mesmo a esfera do sujeito é posta em dúvida quando, como é
quase inevitável para uma filosofia que coerentemente questiona
todas as proposições que não podem ser traduzidas em termos
empíricos, se abandona a doutrina da substância. Hume se ve
apanhado no âmbito de sua própria experiência, até mesmo sem
a garantia de um eu [sei/] a quem pertença a experiência. A
perda do objeto parece acarretar a perda do sujeito. Kant perce
beu isso, bem como a incoerência final numa filosofia que pro
move a experiência subjetiva à condição de base única do conhe
cimento, enquanto destrói a idéia do sujeito. Assim sendo, buscou
inverter o ceticismo de Hume e mostrar que a própria suposição
de um domínio de conhecimento subjetivo já envolve a afirmação
dissimulada de tudo que Hume buscara negar. Devemos voltar
nos agora para o empreendimento kantiano. Então, poderemos
perceber toda a importância histórica de Hume.
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Capítulo 10

Kant I: A Crítica da razao pura

Traçamos o desenvolvimento de dois espíritos filosóficos contras
tantes, o racionalista e o empirista, desde seu princípio comum
no "cogito" de Descartes até- sua divergência final com Leibniz
e Hume. No século xvm, século do Iluminismo, um pensador ti
nha de escolher entre essas duas filosofias. $, para os pensado
res que não simpatizavam com a metafísica, as modernas formas
de especulação histórica e política a substituíam plenamente.) A
principal contribuição de Kant foi mostrar que a escolha entre
Empirismo e Racionalismo era ilusória, que cada filosofia estava
igualmente equivocada, e que a única metafísica concebível que
podia recomendar-se a um ser racional deve ser tanto empirista
quanto racionalista.

Immanuel Kant (1729-1804) viveu e ensinou em Kõnigsberg,
então na Prússia (mas agora parte da União Soviética). A suas
primeiras obras (conhecidas como obras "pré-Críticas") seguiu-se
um período de silêncio (1770-1781), o qual foi seguido pela pri
meira das três grandes Críticas - a Critica da razão pUTa (1781,
editada pela segunda vez em 1787), que lidava de modo sistem'
tico com toda a área da epistemologia e da metafísica. Seguiram..
se a Critica da razão prática (1788), concernente à ética, e a
Critica do juizo (1790), em grande parte relativa à estética. Ba
tre as outras obras de Kant, a mais importante são os Proleg6m..
nos a qualquer metaiisica futura (1783), exposição popular do
sua metafísica amadurecida, e Â fundamentação da metafísica ..
moral (1785), que expunha sua postura com relação à moralida
de ao longo de sua vida. Seus escritos sobre lógica, jurlsprodaD
cia e filosofia política não exerceram influência direta, embon I
Critica da razão prática, ao ser politicamente transformada por
Hegel, tenha tido incalculável efeito sobro o pensamento e a pr6
tíca política subseqUentea.
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De pequena estatura e hábitos austeros, Kant foi, todavia,
um homem sociável, de brilhante conversação, sendo um amado
e respeitado membro de círculos sociais e literários. Foi um dos
espíritos responsáveis pelo advento do movimento romântico ale
mão que deveria mudar a consciência européia, e também o pai
do Idealismo do século XIX. Foi (e continua sendo) o maior filé
safo desde Arist6teles, e sua obra mais importante - a Crítica
da razão pura - é, intelectualmente falando, tão profunda e
grandiosa que requer uma descrição. Referindo-se a ela, Mme.
de Staél escreveu:

Seu tratado sobre a natureza do entendimento humano,
intitulado o "Exame da razão pura", apareceu quase
30 anos depois, permanecendo desconhecido por algum
tempo; mas quando finalmente seu precioso conteúdo
teórico foi descoberto, produziu tal sensação na Alemanha,
que quase todos os que desde então se dedicaram
à literatura e à filosofia, foram estimulados por essa obra.

Dedicarei este capítulo a uma discussão dessa obra, deixando a
ética, a estética e os caprichos da influência imediata de Kant
para o capítulo seguinte.

Ftlosoficamente falando, Kant inspirou-se de início no sistema
de Leibniz, conforme exposto por Wolff (ver Capítulo 5). Mas,
apesar de sua influência - que se evidencia em toda a Crítica da
razão pura -, a filosofia de Kant é única, não s6 em seus méto
dos, mas também em seus objetivos. Para entendermos esses obje
tivos devemos mais uma vez considerar o impacto causado pela
ascensão da ciência no decorrer dos séculos XVII e xvm. A ciência
apresentava-se como disciplina universal, cujas premissas eram
certas e cujos métodos só eram questionados quando se assumia
o ceticismo filos6fico. Ninguém poderia dedicar-se à ciência sem
aceitar não apenas os resultados estabelecidos de seus predeces..
seres, mas também os métodos empíricos que levavam à sua des
coberta. A ciência apresentava uma imagem de unanimidade e ob
jetividade com a qual nenhum sistema metafísico podia rivalizar.
Tal fato obrigou a filosofia a uma autoconsciência inatural, não
alcançando ela resultados que pudesse oferecer como sua pr6pria
contn'buição peculiar ao cabedal do conhecimento humano. A pos..
~1midade mesma da metafísica foi questionada, e esse questiona..
menta só foi exacerbado pelo ceticismo radical de Hume - um
ceticismo que, de acordo com Kant, tíroc-o de seu "sono dogmá..
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tico (com o que ele queria dizer leibniziano)". Assim sendo, para
Kant, toda filosofia deve partir da questão: "Como é possível a
metafísica1"

Visando responder a tal questão, Kant tentou uma crítica sis
temática ao pensamento e à razão. Tentou investigar não apenas as
crenças científicas, mas todas as crenças, a fim de estabelecer exa
tamente o que pressupõe o ato da crença como tal. Quis descrever
a natureza e os limites do conhecimento, não só em relação à des
coberta científica, mas de modo absoluto; sua metafísica estava
destinada a ser não um pós-escrito à física, mas a própria funda
mentação do pensamento discursivo. Ele esperava mostrar três
coisas:

1 . Que há um emprego legítimo do entendimento, cujas
regras podem ser reveladas; e podemos estabelecer li
mites a esse emprego legítimo. (F; uma conclusão sur
preendente do pensamento de Kant a de que a teologia
racional é não só inacreditável, mas impensável.)

2. Que o ceticismo humeano é impossível, visto que as
regras do entendimento já são suficientes para estabe
lecer a existência de um mundo objetivo obediente a
uma lei de conexão causal.

3 . Que certos princípios fundamentais de ciência, tais c0

mo o da conservação da substância, o de que todo
evento tem uma causa e o de que os objetos existem
no espaço e no tempo, podem ser estabelecidos a priori.

A prova dessas afirmações proporcionada por Kant começa
com a teoria do conhecimento "sintético a prior;". De acordo com
Kant, o conhecimento científico é a posteriorl, ou seja, surge da
experiência real e nela é baseado. Portanto, a ciência não lida
com verdades necessárias, mas com questões de fato. Entretanto,
baseia-se em certas máximas e princípios universais que, devido
ao fato de sua verdade ser pressuposta no início de qualquer in
vestigação empírica, não podem ser o resultado de tal investiga..
ção. Tais axiomas são, desse modo, a priori, e enquanto uns sio
"analíticos" (verdadeiros em virtude dos significados das palavras
usadas para formulá-los), outros são "sintéticos", por dizerem al
go substancial acerca do mundo empírico. Ademais, essas venfa..
des 'Sintéticas a priori, i§ que não podem ser estabelecidas empiri
camente, são justificáveis, caso o sejam, através da reflexio. que
lhes conferirá o único tipo do verdade que lhes 6 inetoD.~isto 4.

•
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a verdade necessária. Elas devem ser verdadeiras em qualquer
mundo concebível. (A idéia kantiana de necessidade é aqui mais
fraca que a de Leibniz, para quem necessidade significava ver
dade em todo mundo possível; ver pp. 75-76.) Assim sendo, essas
verdades formam o próprio assunto da metafísica, passando a
questão original da metafísica a ser: "Como é possível o conhe
cimento sintético a priori?"

Kant comparou sua resposta a essa questão (à qual deu o
nome expressivo de "idealismo transcendental") à revolução co
pernicana em matéria de astronomia, pois, como Copêrnico, pas
sou de uma estreita visão que considera uma coisa central para
uma visão mais ampla, a partir da qual essa coisa (nesse caso, a
capacidade do entendimento humano) pode ser examinada e cri
ticada. Há uma dificuldade intelectual imediata, da qual Kant es
tava cônscio, que provê a explicação da palavra "transcendental"
(termo técnico que pouco tem a ver com "Meditação Transcen
dental" ou com os Estudos transcendentais de Liszt). Considere
mos a questão: "Como é possível a lógica?" Que argumento
podemos oferecer para os princípios da lógica que já não os pres
suponha? Analogamente, se os princípios sintéticos a priori do en
tendimento são tão fundamentais para o pensamento como asse
verava Kant, a própria tentativa de estabelecer sua validade deve
simultaneamente admiti-la. Por essa razão, Kant chamou seu mé
todo filosófico de "transcendental", visto que ele continha uma
tentativa de transcender mediante o argumento o que este deve
pressupor. Não é surpreendente o fato de a possibilidade de tal
"argumento transcendental" ter sido objeto de contínuo ceticismo.
Todavia, as conclusões individuais da Crítica da razão pura são
de tal interesse, e geralmente de tal plausibilidade intrínseca, que
a própria teoria de Kant com relação à natureza de seu método
só tem dissuadido os mais insensatos adeptos do senso comum
de tentar reconstruir seu argumento.

Kant acreditava que nem o empirista nem o racionalista po
diam prover uma teoria coerente do conhecimento. O primeiro,
que 'Sobrepõe a experiência ao entendimento, priva-se dos con
ceitos com que poderia descrever a experiência (pois nenhum
conceito pode ser derivado da experiência como mera "abstra
ção"); o segundo, que enfatiza o entendimento à custa da expe
riência, priva-se do próprio objeto de conhecimento. O conheci
mento é obtido por meio de uma síntese de conceito e experiên
tia; e Kant chamou essa síntese de "transcendental", querendo
dizer com isso que ela nunca pode ser observada como processo,
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mas deve ser sempre pressuposta como resultado. O conhecimento
sintético a priori é possível porque podemos estabelecer essa ex
periência, e se ela deve ser submetida a tal síntese, deve confor
mar-se às "categorias" do entendimento. Essas categorias consti
tuem as formas básicas de pensamento, ou conceitos a priori, às
quais são subsumidos todos os conceitos meramente empíricos. (Por
exemplo, o conceito "mesa" é subsumido ao de "artefato" que, por
sua vez, é subsumido ao de "objeto" e, conseqüentemente, ao de
"substância"; o conceito "matar" é subsumido ao de "ação", que o
é ao de "causa". As categorias são os terminais dessas cadeias de
subsunção, além dos quais não se pode prosseguir, já que represen
tam as operações mais básicas do pensamento humano.) Assim,
podemos saber a priori que nosso mundo (se deve ser nosso
mundo) deve obedecer a certos princípios implícitos em concei
tos como os de substância, objeto e causa, e ser subsumído à
ordem geral de espaço e tempo.

Uma famosa, porém extremamente obscura, passagem da
Crítica da razão pura, conhecida como "A dedução transcen
dental das categorias", contém a pedra angular dessa prova anti
cética. Ela possui duas versões, correspondentes às duas edições
da Crítica da razão pura, sendo difícil dizer qual delas devemos
preferir, já que nenhuma é totalmente inteligível. Mas o esboço
do argumento pode ser delineado, podendo-se perceber que, se
válido, é um dos mais importantes argumentos de toda a filosofia.

Como Descartes, Kant parte do exame de um aspecto da
autoconsciência. Mas, diversamente do pensador francês, usa seus
argumentos para rejeitar o que chamamos de "prioridade da pri
meira pessoa". Em outras palavras, ele anula o privilégio da
subjetividade e, ao fazê-lo, descarta a possibilidade de uma teo
ria ernpirista da mente. O resultado imediato, como veremos, 6
que a epistemologia se toma secundária em relação à metafísica;
pois, sem metafísica, torna-se impossível descrever o que é for
necido pelos sentidos.

Lichtenberg, quase contemporâneo de Kant, observou que
Descartes não deveria ter dito "Eu penso", mas apenas que "Bxis
te um pensamento". Contudo, como Kant reconheceu, na idéia
de pensamento, como de todo evento mental, está contida 8 no
ção de sujeito. Além disso, esse sujeito apreende imediata e
intuitivamente sua própria unidade: sei imediatamente que meus
atuais estados mentais são meus e, normalmente, nio posso es
tar errado com relação a isso. (Em suma, no caso do atual con
teúdo da mente, desaparece a distinçlo entre ser o aparêllda.
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E isso que queremos dizer com "subjetividade" da primeira pes
soa.) :e, impossível que eu ficasse nas condições da Sra. Grad
grind (em Hard Times), que, em seu leito de morte, só sabia
que havia uma dor em algum lugar do quarto, mas não que era
sua própria dor. Nem tenho de descobrir que minha dor e meu
pensamento pertencem a uma consciência singular. O fato de eu
ter esses estados pressupõe minha capacidade de atribuí-los à
singular e subjetiva unidade do eu [self].

Kant refere-se a essa unidade como a "Unidade Transcen
dental da Apercepção"; aqui, "apercepção" significa autocons
ciência, e a palavra "transcendental" indica que a "unidade" do
eu [se/f] não é conhecida como a conclusão de um argumento,
mas como a pressuposição de todo autoconhecimento. E essa
unidade não é uma simples "força de ligação" entre os itens men
tais; é o que Kant chama de uma unidade "original". Consiste,
em outras palavras, na existência de uma coisa (o sujeito), que
ostenta seus estados mentais não como adjuntos, mas como pro
priedades. A própria idéia de autoconhecimento leva-nos, assim,
à unidade do eu [self] como entidade acima da totalidade de
seu conteúdo mental. O resultado disso é que, com relação ao
eu [self], há mais do que o atual autoconhecimento pode ofere
cer. O eu [self] tem uma identidade (e, particularmente, uma
identidade através do tempo) além da mera coleção de seus
pensamentos e sentimentos atuais. Por conseguinte, embora eu
possa conhecer imediatamente os últimos, há outros aspectos
meus acerca dos quais eu poderia estar equivocado, e que eu
poderia ter de descobrir. Poderia ter de descobrir a verdade
sobre meu passado e meu futuro. Em conseqüência, o eu [se/f]
como sujeito pressupõe o eu [self] como objeto. Embora haja
uma área de autoconhecimento que é subjetiva (onde desapa
rece a distinção entre ser e aparência), esta só é possível por
que o eu [self] tem uma identidade permanente e objetiva, e
porque pode também ser diferente do que parece. Assim sen..
do, um 'Sujeito de experiência, caso deva conhecer a si mesmo
como sujeito, deve habitar um mundo objetivo, um mundo em
que o conceito geral de objeto encontra aplicação. Portanto, o
ceticismo radical, que só pode ser enunciado a partir da pre
missa de autoconhecimento, pressupõe sua própria falsidade.

De acordo com Kant, a Dedução Transcendental estabelece
a validade (em certo sentido) do conceito geral de objetividade.
Fica por descobrir o conteúdo de tal conceito e, neste ponto,.
devemos voltar-nos mais uma vez para a teoria das categorias.
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'Kant argumenta que todo conhecimento envolve a aplicação de
conceitos à experiência. Tendo mostrado que, sem o conceito
geral de objeto, nenhum conhecimento é possível, nem mesmo
o autoconhecimento, podemos imediatamente concluir que a ex
periência deve conformar-se às observações contidas em tal con
ceito. Em suma, a experiência deve conformar-se às categorias;

• pOIS estas nada mais são que um desenvolvimento detalhado de
tudo o que está contido no abstrato conceito de objetividade.
Assim, não posso pensar em termos de objetos sem pensar em
entidades que perduram através da mudança; isso requer que eu
aplique à minha experiência o conceito de substância. Mas subs
tância, por seu turno, envolve a idéia de algo que sustenta seu
próprio ser, e essa idéia envolve a noção de causalidade (ou
explicação causal). Causalidade, por sua vez, requer a idéia de
uma lei natural e, por conseguinte, as noções de necessidade,
possibilidade e realidade. E assim por diante. Desse modo, per
cebemos que, a partir da suposição de que a experiência é sub
sumida ao conceito de objeto, chegamos à conclusão de que ela
deve, por sua vez, ser subsumida a todas as categorias.

Há um passo ulterior no argumento de Kant. Pois, tendo
mostrado (como pensa) que a experiência se conforma às cate
gorias. ele sente que deve mostrar que as categorias se conformam
à experiência. Isso quer dizer que elas não podem denotar me
ras abstrações, mas devem ser primariamente aplicadas na ex
periência, ou seja (como argumenta no próprio início da Cri
tica) , no espaço e no tempo. (A tese de Kant na primeira se
ção - a Estética - é a de que o espaço é a "forma" do "sen
tido exterior" e o tempo é a "forma" do "sentido interior". Em
linhas gerais, isso significa que a idéia de experiência é ínsepa
rável da de tempo, e a idéia de mundo experimentado é inse
parável da de espaço.) Desse modo, tenta mostrar que a con
cepção racionalista de conhecimento é tão equivocada quanto
a empirista. Pois o Racionalismo admite uma compreensão de
categorias tais como causa e substância independentemente de
qualquer experiência real ou possível à qual possam ser aplica
das. Kant argumenta que todo o conhecimento científico é pro
duzido mediante o processo de "ajustamento" entre conceito e
experiência. E os princípios sintéticos a priori do entendimento
podem ser expostos e justificados por meio do exame da estru..
tura dessa "adaptação". Por exemplo, para que compreendamos
como é que a categoria de causa encontra aplicaçio na expe
riência, devemos considerar a própria experiência como já res-
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tringida por um princípio geral de causalidade, isto é, o princí- j

pio de que todo evento tem uma causa. Ao elaborar o sistema
dos "princípios", Kant esperava estabelecer que os axiomas fun
damentais da ciência são sintéticos a priori. Nesse empreendi
mento, embora fosse parcialmente influenciado pelas concep
ções provincianas da física newtoniana e da geometria euclidia
na, foi também capaz de abstrair a partir dessas ciências e apre
sentar resultados que poderiam muito bem ser aceitos por muitos
cientistas contemporâneos. Por exemplo, Kant tentou proporcio
nar uma prova da unidade da ciência (a teoria de que todos os
eventos são subsumidos a uma lei de influência mútua), da ne
cessidade de um princípio de conservação de "substância" (mas
sa, por exemplo, ou energia) e da necessidade de magnitudes
não só intensivas como extensivas na formulação de leis cientí
ficas. Todas essas provas têm um poder de persuasão que ultra
passa as limitações implícitas ao pensamento científico do sé
cuIo XVlU.

O que Kant quer dizer quando se refere à sua filosofia como
uma forma de "idealismo" (embora "transcendental")? Essa é
uma das questões mais intrincadas da exegese kantiana, visto que
ela rejeita claramente la filosofia de Berkeley (que rotula de
"idealismo empírico"), afirma que o "idealismo transcendental" é
uma forma de "realismo empírico" e adiciona à segunda edição
da Crítica um capítulo intitulado "A refutação do idealismo":
Voltarei a essa difícil questão posteriormente. Contudo, em pri
meiro lugar, é necessário compreender a importante distinção
que Kant faz entre "fenômeno" e "noumeno", A teoria kantiana
do sintético a priori depende crucialmente do elemento empirís
ta de 'Sua filosofia - a concepção de que o conhecimento ad
vém da síntese de conceito e experiência. Podemos ter um co
nhecimento a priori da realidade apenas como "fenômeno" 
como possível objeto de investigação empírica. Fenômenos são
as coisas que podemos descobrir serem deste ou daquele modo;
em outras palavras, coisas que entram em relação causal conos
co e com nossa experiência. Filósofos como Leibniz tentaram
descrever a realidade como "noumeno" - como o objeto de pura
apreensão intelectual. A teoria kantiana do sintético a priori e sua
refutação do ceticismo pretendem estabelecer a realidade do mun
do fenomênico (o "mundo da aparência"). Tentar estabelecer a
realidade do mundo noumênico é tentar obter conhecimento so
mente por conceitos puros; é a tentativa de transcender os limites
do entendimento humano e obter conhecimento de um mundo
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que nunca poderia ser empiricamente descoberto. Essa tentativa
envolve a transformação do entendimento em "razão pura", e Kant
considerou-a destinada ao fracasso. Por conseguinte, parte do sig
nificado da expressão "idealismo transcendental" está contida na
vigorosa ênfase que se dá ao empírico como a legítima esfera de
conhecimento, e à impossibilidade de conhecermos um "noumeno"
ou "coisa-em-si".

Mas, será que o "idealismo trancendental" de Kant realmente
contém uma refutação do ceticismo? Há uma ambigüidade siste
mática na teoria real do idealismo transcendental que torna difícil
responder essa questão. A ambigüidade está contida na expressão,
usada no último parágrafo: "o mundo da aparência". Tenho con
siderado seriamente a alegação de Kant de que o idealismo trans
cendental é uma forma de realismo. Admiti que ele pretende afir
mar que o mundo que conhecemos realmente existe de modo inde
pendente. O mundo é um "mundo de aparência" apenas no sen
tido de que existe no tempo, consistindo em objetos e processos
que são percebidos por nós ou estão causalmente relacionados com
nossa percepção. Poderíamos chamar isso de interpretação "obje
tiva" da teoria de Kant. Trata-se de uma interpretação que toma
a teoria incompatível com o ceticismo humeano.

Entretanto, há uma interpretação contrária, que poderíamos
chamar de "subjetiva", Até pouco tempo atrás, ela tinha uma
aceitação muito mais ampla, apesar de ser pelo menos compatí
vel com as intenções subjacentes ao ponto de vista humeano. Essa
interpretação contrária dá ênfase ao "idealismo transcendental",
e não ao "realismo empírico". Interpreta a Dedução Transcenden
tal como exposição de uma tese acerca da natureza da mente hu
mana. O que está sendo descrito é nossa capacidade finita, sendo
dirigido o ataque ao empirismo não contra o ceticismo, mas con
tra o depauperado conceito de mentalidade humana (e, particular
mente, o insustentável conceito de "experiência") do qual parto
o empirismo. Quando Kant diz que temos conhecimento não do
mundo "como é em si mesmo", mas apenas do mundo como apa
rece ("o mundo da aparência"), isso pode ser considerado um
modo complicado de concordar com as conclusões dos empiris
tas. O mundo da aparência assinala um limite que não podemos
naturalmente transcender. O conhecimento é descrito subjetiva
mente - como algo produzido pelo entendimento, atrav6s da
síntese de conceito e intuição. Consoante tal interpretação, em
nenhum sentido ele alcança um mundo independente (o mundo
da "coisa-em-si") além dessa síntese. Essa interpretaçio psiça..
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lógica contrária de Kant pode encontrar apoio no texto, e tem
causado uma influência profunda. Contudo, retrospectivamente,
parece-me que só a interpretação objetiva da primeira Crítica nos
permite pensar que o empreendimento de Kant foi válido ou
significativo.

Na segunda parte da Crítica da razão pura, Kant diagnostica
o fracasso da "razão pura", tentando mostrar que a tentativa de
empregar conceitos fora dos limites prescritos por sua aplicação
empírica leva inevitavelmente a falácias - na forma de paradoxos,
incoerências e contradições diretas. Kant chamou de "Dialética"
da razão (e esse conceito - através de Hegel - influenciaria pro
fundamente a filosofia subseqüente, embora tal influência estives
se totalmente em desacordo com as intenções de Kant) a ine
vitável tendência da razão para transcender os limites da inteligi
bilidade. Ele tentou mostrar que todos os argumentos metafísicos
tradicionais (especialmente os racionalistas) - acerca da subs
tancialidade e imortalidade da alma, da infinitude do universo,
da existência necessária de Deus e da realidade do livre-arbítrio 
basearam-se inevitavelmente em contradição e paradoxo. O bri
lhantismo com que expôs tais equívocos, não como males aciden
tais, e sim, inevitáveis ao entendimento, juntamente com o fas
cínio de seu diagnóstico, são insuperáveis na história da filosofia.
Aqui, porém, só mencionaremos as mais importantes conclusões
de Kant: as que concernem à alma e a Deus. Abordaremos a
avaliação do livre-arbítrio no capítulo seguinte.

A concepção kantiana da alma é extremamente sutil. Ele par
te urna vez mais da noção de "apercepção". É claro que não
existe pensamento sem sujeito. E o fato de que esse sujeito deve
ter acesso privilegiado aos seus atuais estados mentais inclina-nos
a. pensar, corno Descartes, que sua pura "subjetividade" provê
alguma indicação de sua natureza essencial, que a abolição da dis
tinção entre ser e aparéncia permite inferirmos a conclusão de
que o eu [self] tem um ser puramente "subjetivo" e, conseqüen
temente, que o eu [self] não está sujeito às leis dos objetos, sen
do indestrutível e indivisível. Kant assinala que há uma falácia
riessa inferência. Não há passagem do privilégio do autoconheci
mente para a essência do que se conhece. O privilégio da primeira
pessoa pressupõe a existência do eu [self] como objeto; portanto,
não cabe ao autoconhecimento determinar o que conhece. A es
sência do eu [self] permanece oculta, mesmo que seus acidentes
sejam imediatamente "dados" à consciência. Em seguida, Kant as-



KANT I: A CRíTICA DA RAzÃo PURA 141

socia essa concepção a uma teoria do conhecimento prático, e do
ser moral do eu [se/f], que discutirei no capítulo seguinte.

Assim como o entendimento tem suas categorias, a "razão.
pura" tem suas "idéias". Estas são categorias que se têm subtraí
do, por assim dizer, à possibilidade de aplicação cognitiva - ilu
sões permanentes do entendimento, que sempre somos constran
gidos a seguir, mas nunca a compreender. Entre essas idéias está
a de infinidade, elaborada não como indefinida (como na perpé
tua incompletude de uma série matemática), mas como uma infi
nidade completa (como na concepção de tempo de Platão e Boé
cio). A principal e mais compelativa instância dessa idéia é Deus
e, em grande parte da Dialética, Kant voltou sua atenção para a
refutação dos argumentos tradicionais em favor da existência de
Deus•.Partícularmente, apresentou uma famosa refutação do ar
gumento ontológico, que grande maioria optou por considerar não
só conclusiva, mas também prejudicial a todo o empreendimento
da teologia racional. O argumento depende da premissa de que a
existência não é um predicado; Kant argumentava que, portanto,
é impossível, a partir do conceito de Deus, chegar à existência de
Deus. Nenhum conceito pode implicar sua própria instanciação,
sendo o caráter lógico da existência deturpado por qualquer ten-
tativa de tomá-lo parte do conceito de uma coisa. Como veremos
no Capítulo 17, a premissa de Kant continha a premonição de
uma das mais importantes contribuições da lógica moderna. Tal
contribuição deveria mudar mais uma vez o curso da filosofia.

O fato de Kant ter rejeitado as pretensões da "razão pura"
foi objeto de certas reservas importantes. Por um lado, ele achava
que as "idéias" de razão têm importante função "reguladora". ~
consideradas não como instrumentos autônomos de conhecimento,
mas como marcos para o entendimento, seu uso teórico não leva..
ria ao erro, mas ao estímulo constante à descoberta recente. A
"razão pura" podia ser usada de maneira mais importante, já pre
nunciada em algumas partes da Dialética, mas plenamente elabo
rada apenas na Crítica da razão prática. A razão encontra seu
uso legítimo no âmbito prático, e podemos compreender as preten
sões da teologia, por exemplo, se não as considerarmos verdade!
intelectuais que podem ser enunciadas e demonstradas, mas, por
assim dizer, "intimações", que se manifestam em nossa comciêzl..
cia quando agimos em obediência à lei moral Portanto, cIevemo$
voltar-nos agora para a filosofia kantiana do valor.



Capítulo 11

Kant 11: Ética e estética

A Crítica da razão pura pretende moderar as pretensões da meta
física especulativa, embora estabelecendo a priori os princípios que
devemos admitir, caso seja possível o conhecimento de uma or
dem objetiva. Tais princípios possibilitam que a distinção funda
mental entre aparência e realidade seja feita de modo sistemá
tico e autoritário. A mesma preocupação com a objetividade pode
ser percebida nos escritos de Kant sobre ética e estética, discipli
nas que ele transformou inteiramente. Há duas Críticas (1788 e
1790) que abordam ramos da filosofia, juntamente com uma obra
anterior e, em muitos aspectos, mais provocante: os Fundamentos
da metafísica da moral (1785). Essas obras desenvolvem siste
mas de valor que não apenas buscam investigar de modo defini
tivo toda a questão da objetividade da moral e do juízo estético,
mas também concluir as especulações metafísicas iniciadas na pri
meira Crítica. Kant tenta reabilitar, mediante a teoria da "razão
prática", alguns dogmas metafísicos cruciais que não podem esr
estabelecidos apenas pela razão teórica.

Em sua ética e sua estética, Kant estava menos preocupado
com a destruição das pretensões especulativas do que com forne
cer um esteio positivo para os juízos avaliativos. Quis justificar
itens fundametais da crença e proporcionar o embasamento de
pensamentos que parecem vulneráveis ao ceticismo filosófico e, ao
mesmo tempo, básicos para a concepção que fazemos de nós
mesmos. Uma vez mais, Kant achou que estava respondendo ao
desafio do ceticismo humeano, numa área em que - devido ao
fato de os princípios morais e estéticos proverem obstáculos não
só à realização da inclinação natural como ao exercício da esco
lha - existe um motivo universal para aclamar o ceticismo.
Ademais, tal motivo parece bem-fundamentado. Pois a que mais
podem corresponder os princípios morais e estéticos, senão às ex
pressões de preferências individuais, quiçá poderosas ao exerce-
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rem sua supremacia sobre a mente que as concebe, mas não
justificadas por qualquer ordem independente? Parecem ser ba
seadas, caso o sejam, em sanções tão arbitrárias quanto as leis
que sustentam.

Como vimos, Hume formulara as premissas fundamentais des
se ceticismo em dois pensamentos sucintos, mas complexos.
Em primeiro lugar, não podemos derivar um "deve" de um ué",
ou seja, os juízos morais, visto que não descrevem como são as
coisas, não são justificados a partir da ciência natural. Em segun
do lugar, já que o único motivo para a ação é o desejo, e não
ela própria a única justificação racional que podemos oferecer
para qualquer ação é mostrar que ela contribui para a satisfação
dos anseios de um agente. Todo raciocínio é um raciocínio sobre
meios, e não tem outra autoridade além da do desejo que o insti
ga. A razão não possui qualquer poder inato para comandar o
desejo e, em conseqüência, qualquer poder para determinar obje
tivamente uma ação.

O primeiro grande insight contido na filosofia moral de Kant
foi conceber que a primeira fonte do ceticismo humeano não ti
nha real importância. Suponhamos que '0 problema do "é-deve"
fosse solucionado, de modo que os juízos morais pudessem ser
determinados com a objetividade de uma ciência natural. Isso
não refutaria o ceticismo, pois, para refutá-lo, devemos também
mostrar como tais juízos proporcionam razões para agir. Em ou
tras palavras, a segunda objeção de Hume ainda bastaria para
refutar a objetividade da moral. Por outro lado, se pudermos
mostrar que há razões objetivas para agir, o problema do "é-devo"
tornar-se-á insignificante. Não mais importa se podemos ou não
derivar um "deve" de um ué", pois a moralidade obterá sua base
racional de modo independente. A Kant parecia, portanto, quo
a antiga distinção entre razão teórica e razão prática deveria ser
revivida, sendo os fundamentos da segunda investigados com a
mesma disciplina que devotara à exposição da primeira. Essa
reintrodução e elaboração do conceito de razão prática foi uma
das contribuições mais influentes de Kant, provendo as bases não
só para seu próprio repúdio parcial da metafísica da primeira
Crítica, mas também para grande parte dos insights dos idealistas
alemães posteriores.

A razão teórica orienta a crença, e a razão prática guia a
ação; portanto, a primeira visa a verdade c a segunda, a justiça.
Kant chamou a primeira, quando usada legitimamente, de eatee
dimento, c, quando usada ilegitimamente, de razio pura. CODtu~
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a razão pode também ser usada legitimamente, mas deve então
sujeitar-se às determinações que a transformam em razão prática.
O entendimento emite juízos (atos intelectuais que podem ser
verdadeiros ou falsos); a razão prática emite imperativos, que

• podem vigorar, mas não ser chamados de verdadeiros. (Conse
qüentemente - embora Kant não chegue a esta conclusão -'o
não há argumento lógico de um "é" para um "deve", nenhum
argumento que use apenas os princípios que regem a verdade.)
Assim sendo, a razão prática consiste na justificação de impera
tivos, e o problema é definir e validar um conceito de objetivi
dade que não só se aplicará a tais imperativos como produzirá
um. sistema reconhecível de moralidade.

1. O imperativo categórico

Kant notou que há dois tipos de imperativos: o hipotético e ó

categórico. O primeiro distingue-se pela presença de um antece
dente condicional, um "se ...", que se refere a alguma condição
de necessidade ou desejo. Consideremos o imperativo: "Se você
quer uma bebida, vá à sala de visitas." O conseqüente de tal
imperativo enuncia (se o todo é válido) um meio adequado de
satisfazer a ânsia ou desejo mencionado no antecedente. Podemos
justificar tais imperativos objetivamente, sem admitir qualquer fun
ção especial da razão prática. Basta mostrar que, como questão
de fato, os meios referidos são adequados ao fim suposto. Mas,
num sentido importante, não têm nem pretendem objetividade,
pois proporcionam razões para agir apenas ao homem que sente
o desejo mencionado em 'Seu antecedente. Sua influência, ou po
der de motivação, depende dos desejos reais do sujeito a quem
são dirigidos, sujeitando-se ao poder de motivação de tais desejos.
De acordo com Hume, o único uso prático da razão é produzir
imperativos desse tipo, isto é, uma aplicação específica e limitada
da razão teórica, para calcular meios para fins.

. Mas há outro tipo de imperativo - o categórico - que não
se relaciona com desejos ou necessidades específicos, e que, por
tanto, como Kant afirma, para ser válido (deve ser capaz de ser
válido), não depende de "condições empíricas". Tais imperativos
não incluem "se ... ", ou seja, nenhuma concessão aos interesses
antecedentes do sujeito. Eles assumem a forma "Faça isto!" ou
"Você deve fazer isto!". A presença do "deve" indica que, embo
ra não possam obter validade, certamente a pretendem. E, nesse
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ponto, pretendem uma objetividade genuína, independente da razão
teórica. :e. uma pretensão a constranger o sujeito independente-
mente de seus reais desejos, a estipular como ditame da razão
uma injunção que deve ser reforçada.

Mas como justificamos tal imperativo? Aqui, Kant percebeu
a estrutura e a tarefa distinta da razão prática. Os imperati
vos categóricos são justificados ao apelarmos para certos princí
pios da razão prática, que podemos mostrar serem deriváveis de
um princípio singular ou equivalentes a ele. Tal princípio foi por
ele chamado de o imperativo categórico. Formulou-o de várias
maneiras; a primeira foi: "Age apenas segundo aquela máxima em
relação à qual ao mesmo tempo possas querer que se converta
em lei universal." Tal imperativo está destinado a apreender, nu..
ma sugestiva expressão filosófica, o poder de persuasão da ques..
tão moral a que respondem todos os seres racionais, isto é: "Que
seria 'Se os outros agissem do mesmo modo?" Kant apresentou-o
como tendo validade a priori. Ele possuía o mesmo status em ra
zão prática que Kant atribuía aos princípios do entendimento pu
ro: qualquer justificação ulterior que dele se dê deve ser filosé
fica. Assim como essa é uma precondição do pensamento prático,
a lei de causação é uma pressuposição da ciência.

O imperativo categórico foi reenunciado de várias formas,
alegando Kant que eram todas equivalentes, diferentes formulações
do mesmo insight filosófico. Duas particularmente importantes
são: "Age tal como se a máxima de tua ação tivesse de conver
ter-se por tua vontade numa lei natural em um Reino dos Fins"
e "Age de modo a tratar todo ser racional, seja você mesmo ou
outra pessoa, nunca apenas como meio, mas sempre também co-
mo fim". A primeira, em linhas gerais, quer dizer que, ao for
inular um princípio de conduta, um ser racional é obrigado a pos
tular um ideal. Nesse ideal, ou Reino dos Fins, o que é deve
ser, e o que deve ser é. Ao postular tal domínio, e a si mesmo
como parte dele, o agente, relacionando-se com outros seres ~
cionais, considera-se um entre muitos, tão importante quanto os
outros, merecendo ser acatado e respeitando-os, baseado apenas
na razão, e não nas condições empíricas que criam distinções
entre homens.

O segundo princípio implica que um ser racional é obrigado
pela razão' a não usar os outros para seus próprios fins, a não
escravizá-los, degradá-los ou explorá-los, mas sempre a reconhe
cer que eles contêm em si a justificação de sua própria e.x:istencia,
bem como o direito à própria autonomia. Os pri~ entro ...
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constítuem a vital idéia kantiana de que a lei moral não somente
é baseada no "respeito às pessoas", mas também expressa tal
respeito.

A alegação de Kant de que os três princípios mencionados
constituem simples versões separadas de um princípio singular é
difícil de entender: os princípios não parecem os mesmos e, de
fato, envolvem diferentes termos em sua formulação. Entretanto,
Kantevidentemente pensou que qualquer justificação filosófica de
um seria também adequada para fundamentar os outros, talvez
porque cada um envolva algum aspecto fundamental de um agru
pamento singular de conceitos: ação racional, autonomia, von
tade, fim. Esses conceitos podem plausivelmente ser considerados
para prover as idéias básicas da razão prática. É claro que os
três princípios (e suas várias modificações apresentadas de vez
em quando por Kant) contêm as origens de um poderoso ponto
de vista moral do senso comum. Prescrevem o respeito pelos ou
tros; proíbem a escravidão, a fraude, o roubo, a violência e o
abuso sexual; proporcionam um teste sistemático e plausível para
poder aquilatar as pretensões de qualquer moralidade particular.
Portanto, a pretensão kantiana de ter descoberto as pressuposi
ções fundamentais da moralidade pode não ser de todo infundada.

2. A necessidade objetiva do imperativo categórico

Agora nos deparamos com duas questões. Em que consiste a ob
jetividade do imperativo categórico? E como a defendemos? A
objetividade do imperativo categórico consiste em três proprieda
des separadas. Em primeiro lugar, não se refere a desejos ou
necessidades individuais, só o fazendo com relação ao conceito de
racionalidade como tal. Por conseguinte, não faz distinções entre
agentes racionais, mas se aplica, se possível, universalmente a
todos os que estão sujeitos aos ditames da razão. (Assim sendo,
rege o raciocínio acerca dos fins e não dos meios.) Em segundo
lugar, a razão obriga o agente racional a aceitar o imperativo
categórico: assim como este é uma lei fundamental da razão
prática, a lei da não-contradição é uma lei do pensamento. Não
aceitá-lo é não raciocinar de modo prático. Desse modo, como
a lei da não-contradição, não pode ser racionalmente rejeitado.
Em terceiro lugar, aceitar tal princípio é adquirir um motivo para
agir - é ser persuadido a obedecer. Já que o imperativo não se
refere a qua1Wr desejo, mas apenas à faculdade de raciocinar
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como tal, conclui-se que, se podemos sustentar essas três alega
ções, a razão prática é suficiente para motivar a ação. Conse
qüentemente, a base do ceticismo humeano - a de que a razão
é inerte e que todo raciocínio prático simplesmente se sujeita ao
desejo - é solapada. Além disso, a lei moral toma-se não ape
nas universal, mas necessária, pois não há meio de pensar de
modo prático que não envolva sua afirmação manifesta ou dís
simulada. O imperativo categórico possui "necessidade objetiva",
obtendo-a ao abstrair todas as "determinações empíricas" de todas
as necessidades e desejos, representando o agente limitado apenas
por sua natureza racional.

Como podemos sustentar essa pretensão de objetividade?
Nesse momento, a filosofia moral de Kant se toma difícil e 01»
cura. Embora ele afirme que conhecemos a validade do imperativo
categórico a priori, reconhece que fazer essa afirmação não 6
mais suficiente no caso do raciocínio prático que no do entendi
mento científico. Também fica carecendo de prova - o tipo de
prova que supúnhamos que a Dedução Transcendental propor
cionasse no caso das concepções pressuposicionais do pensamento
científico. Kant, porém, não proporcionou essa Dedução Trans
cendental; em vez disso, dedicou a segunda Crítica a um exame
das questões metafísicas que, apesar de muito influente, não pre
encheu o hiato entre sua metafísica e 'Sua moral. Tal exame, talvez
concebido como um tipo de substituto para uma Dedução Trans
cendental, aborda os conceitos de liberdade, razão e autonomia.

3. Liberdade e razão

Kant alegou que nenhuma lei moral e, de fato, nenhum raciocf..
nio prático, é inteligível sem a postulação da liberdade, e que ape
nas um ser racional pode ser livre no sentido requerido pela mo
ralidade. Então, em que consiste a liberdade? Não consiste, como
mostraram adequadamente Spinoza, Hurne e muitos outros, em
mera casualidade, nem na liberdade resultante das leis que regem
o universo. Assim que examinamos a questão, percebemos que o
agente livre é distinguido pela natureza peculiar da coação que o
governa, e não por sua falta de coação. Ao aceitar a lei moral.
ele é constrangido pela razão. Liberdade é sujeição • lei moral,
e nunca é ela mais expressiva que no reconhecimento da necessi
dade dessa lei e de sua absoluta autoridade sobre as ações do
agente moral.
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Para tomar mais claro esse pensamento, devemos distinguir
a ação consoante a lei da ação resultante da lei. Um homem pode
agir consoante a lei movido pelo terror ou pela coerção, ou na
esperança de recompensa. Nesses casos, não é a lei que o motiva,
e a máxima que rege sua ação, embora possa parecer categórica,
é de fato hipotética. Agir por causa da lei é agir aceitando o pró
prio imperativo categórico e ser motivado por essa aceitação. Vis
to que essa motivação é intrínseca ao imperativo categórico, é
resultante apenas do exercício da razão; desse modo, ao agir por
causa da lei, um agente racional simultaneamente expressa o que
Kant chamou de "autonomia da vontade". Sua ação origina-se
de sua própria reflexão racional, que é suficiente para produzir o
motivo de seu ato, o qual é, de modo acentuado, seu próprio
ato, refletindo a decisão que o estimula toda a sua existência
como ser racional, e não a determinação arbitrária (empírica)
desse ou daquele desejo.

Opõe-se a essa autonomia a "heteronomia" do agente que age
movido pela paixão, pelo medo ou pela esperança de recompensa,
e não obedecendo ao comando da razão. O agente "heterônomo"
é aquele que fugiu das exigências da pura moralidade e se refugiou
na escravidão. Ele age sujeitando-se à natureza ou a alguma força
superior, podendo dissimular sua amoralidade por meio de escrú
pulos religiosos que o levam a agir de acordo com a lei moral,
movido pela esperança ou pelo medo. Mas, em si, não tendo
conseguido essa autonomia, suficiente para exigir o respeito de
seres racionais, situa-se fora da ordem moral, não tendo liberda
de, sendo subserviente, diminuído em sua própria personalidade
e em seu respeito por si mesmo.

4. A antinomia da liberdade

Tendo estabelecido uma ligação entre liberdade, razão e autono
mia, Kant focaliza o problema do livre-arbítrio. Ao fazê-lo, dá
início à retração parcial de suas críticas à metafísica especulativa.
Na "Antinomia da razão pura", incluída na Dialética da primeira
Critica, Kant pretendeu mostrar os vários modos em que a razão
pura tenta ultrapassar o limitado e "condicionado" mundo da
observação empírica dominado pelo tempo para alcançar o não
condicionado e eterno mundo dos "noumena", Kant procurou de
monstrar que cada um desses modos de buscar a ordem "não
condicionada" e "inteligível" gera uma contradição.

*
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Uma das contradições "cosmológicas" parecia-lhe, entretanto,
demandar uma resolução. Trata-se da contradição entre livre-arbí
trio e determinismo. A categoria de causa, e seu conseqüente prin
cípio de que todo evento tem uma causa, ordena o mundo empíri
co de modo que não dá oportunidade ao evento não-condiciona
do. E, não obstante, a liberdade humana parece requerer que pen
semos que somos os "originadores' de nossas ações, ao nos si
tuarmos fora do curso da natureza. Temos uma intuição indubi
tável dessa liberdade, e a antinomia trouxe dificuldades para Kant,
Ele não podia aceitar a concepção humeana de que, aqui, não
há verdadeira contradição, nem sua própria teoria oficial, ou seja,
a de que tais antinomias constituem o resultado inevitável da
tentativa da razão humana de pensar além da natureza, e de
aspirar ao absoluto e não-condicionado, em vez de se limitar ao
mundo fenomênico. Assim sendo, não só nesse momento, como
na segunda Critica, buscou desenvolver uma solução para o pro
blema do livre-arbítrio. Tal solução assumiu a seguinte forma:

O conhecimento intuitivo de nossa liberdade é primitivo e ori
ginal. Para solucioná-lo, poderíamos aduzir a pressuposição de
qualquer problema prático e de qualquer raciocínio prático. Ele
está para a razão prática assim como a Unidade Transcendental
da Apercepção está para o entendimento teórico: é a premissa in
questionável sem a qual não haveria problema nem solução. Mas o
conhecimento prático não é como o conhecimento teórico. PJ'&o
tende encontrar razões para a ação e formular leis de conduta ra
cional, e não compreender a natureza, dar explicações e fazer pre
dições. Ao pensar que sou livre, penso-o, por assim dizer, "sob o
aspecto da ação". Isso requer que me considere, não um objeto
num mundo de objetos, obediente a leis causais, mas um sujeito,
criador de meu mundo, cuja condição é ativa, e cujas leis são as
da liberdade, só cognoscíveis à razão. (Até certo ponto, essa dís
tinção pode ser entendida através de outra que todos nós compre
endemos intuitivamente ou seja, a distinção entre predizer e deci
dir. Uma coisa é predizer que me embriagarei à noite, outra é
decidir fazê-lo. No primeiro caso, observo-me de fora, no contex
to das leis naturais a que estou sujeito, e faço-o como se fosse
outro, tentando obter uma predição de meu provável comporta
mento. No segundo, respondo como sujeito determinante, sendo
de minha responsabilidade concretizar um evento futuro. Num
caso, dou-me razões para acreditar em algo acerca de meu com
portamento futuro (razões teóricas); no outro, razões para agir
(razões práticas).) ~.
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Kant disse, então, que pareço conhecer-me de dois modos:
teoricamente, como parte da natureza e praticamente, como agen
te. E ligadas a essas duas formas de conhecimento estão duas
formas de lei que descubro por meio delas: as leis da natureza e
as leis da liberdade, constituindo estas últimas, não surpreendente
mente, os imperativos categóricos que examinei anteriormente.
Em seguida Kant deu o passo que não só anularia as conclusões
da primeira Crítica como também inspiraria gerações bem-suce
didas de filósofos alemães a proceder da mesma forma, ao afirmar
que, na primeira forma de conhecimento, me conheço como fenô
meno e, na segunda, o conhecimento prático, me conheço como
noumeno. Apesar da aparentemente estabelecida teoria kantiana
de que os noumena são essencialmente incognoscíveis ao entendi
mento, ele apresentou, ao recorrer à antiga idéia de conhecimento
"prático", uma descrição de como eles poderiam, não obstante,
ser conhecidos.

[ ... ] a vontade de um ser racional, pertencendo ao
mundo sensível, reconhece-se como estando, como todas
as outras causas eficientes, necessariamente sujeita às leis
da causalidade, embora em questões práticas, em seus
demais aspectos como um ser-em-si, esteja cônscia
de sua experiência como determinável numa ordem
inteligível de coisas.

Em outras palavras, o mundo dos noumena é, afinal de contas,
franqueado à razão, mas à razão não em seu uso teórico, e sim em
sua única forma legítima, isto é, a forma da "razão prática" dos
antigos. Depois, Kant alega que, mesmo ao assumir essa forma,
ela nos provê conhecimento. Deixo à apreciação do leitor se a
postulação de eu [seif] como noumeno resolve ou não o problema
do livre-arbítrio (de como é que o eu [self] pode agir livremente
num mundo de fenômenos). Devemos agora considerar a questão
do status e conteúdo desse conhecimento produzido pela razão
prática.

5. Os postulados da razão

De fato, achamos que a razão prática nos leva precisamente
àquelas doutrinas metafísicas cruciais que a primeira Crítica pre
tendera refutar: a existência de um domínio noumênico, a ímcr-
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talidade da alma, a afirmação da liberdade positiva e a existência
de Deus (as três últimas conhecidas por Kant como "Postulados
da Razão"). A liberdade positiva do agente racional reside no
fato de que ele

está consciente de sua própria existência como
uma coisa-em-si, [e] a concebe na medida em que
ela não esteja sob condições temporais, e [ ... ] a si
mesmo como determinável apenas pelas leis que atribui
a si mesmo mediante a razão. Nessa existência, nada
antecede a determinação de sua vontade.

Supomos que a imortalidade da alma seja conseqüência necessá
ria do pensamento (de algum modo derivável do imperativo ca
tegórico) de que os seres humanos são indefinidamente perfectí
veis e, portanto, capazes de durar o tempo exigido pela perfei
ção infinita. Por sua vez, a existência de Deus é concebida pelo
mesmo imperativo categórico, como uma espécie de garantia sem
a qual a necessária postulação de um Reino dos Fins seria logica
mente inconcebível.

Penso que ninguém foi capaz de avaliar satisfatoriamente esse
aspecto da filosofia de Kant, não sendo difícil descobrir por quê.
Tendo separado razão teórica e razão prática, de tal modo que a
primeira diga respeito ao juízo e a segunda, à ação, parece ine
vitável que as pretensões de verdade pertencem à primeira, ao
passo que a segunda deve lidar apenas com as pretensões de jus
tiça, obrigação e dever. Assim, a razão prática não pode postular
a existência de Deus ou a imortalidade da alma como conclu
sões teóricas, não podendo induzir-nos a dizer que é assim que as
coisas são. Na melhor das hipóteses, pode dizer (o que, natural
mente, não é suficiente) que é assim que as coisas devem ser.

Entretanto, uma forma de tomar acessível o pensamento de
Kant é dizer que a existência de Deus e a imortalidade da alma
não podem ser provadas como juízos teóricos, já que não
podemos concebê-las acuradamente ou conjecturá-Ias de modo
plausível. Todavia, quando agimos obedecendo à lei moral, conhe
cemos essas coisas de algum outro modo, mas não como verdades.
Conhecemos Deus como presença noumênica; possuímos uma in
tuição (no sentido de Wordsworth) de nossa imortalidade. Mas
esses sentimentos de familiaridade, que nos são impostos pela
própria percepção da ordem moral, não podem ser tntduzidos na
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linguagem do juízo científico, não se pdlendo assim atribuir-lhes
qualquer valor como verdades literais.

6. Estética

Nenhum filósofo argumentou com mais convicçao do que Kant
em favor da concepção de que os juízos morais são objetivos,
racionais e universalmente obrigatórios, constituindo sua exposi
ção da moralidade o ponto de partida de todo ceticismo subse
qüente. Mas até mesmo Kant, para quem a objetividade da in
vestigação racional constituía o problema filosófico fundamental
em todos os domínios da atividade humana, sentiu que, ao tratar
da estética. devia fazer algumas concessões ao subjetivismo.

Kant argumentava que o juízo estético diz respeito a objetos
particulares. sendo não apenas "desinteressado" (livre das exi
gências do raciocínio prático) como "não-conceitual" (livre das
regras do entendimento). Sua meta não é o conhecimento cien
tifico nem a ação correta, mas a contemplação do objeto indi
vidual para seu próprio bem, como é em si mesmo, e à luz da
experiência sensível particular por ele gerada. Todavia, contem
plação estética não é o mesmo que prazer animal. É uma busca
racional e emite juízos que, embora nunca possam ser sustenta
dos por princípios objetivos ou universais, reivindicam objetivida
de. Tal reivindicação é inevitável. Pois, na medida em que nosso
prazer com relação a algo resulta de nossa natureza racional, sen
timos que seres similarmente constituídos devem dele comparti
Ihar, procurando no objeto as razões que os persuadirão a dele
desfrutar também. Essa busca de objetividade, apesar de deses
perada, é inevitável. É indispensável ao prazer estético, que se
baseia na compreensão crítica e nunca se reduz à mera indul
gência sensorial.

A teoria kantiana do juízo estético era complexa, e foi desen
volvida de modo obscuro. Embora a terceira Crítica seja inega
velmente a obra mais importante sobre estética que se produziu
desde Aristóteles, foi produto de uma mente cansada de trabalhar,
ainda repleta de pensamentos pouco desenvolvidos, mas incapaz
de lhes conferir sua plena elaboração. Kant sugere, por exemplo,
numa famosa expressão, que o juízo estético busca na natureza e
na arte a "intencionalidade sem propósito". Nesse momento, ele
acena não só para uma teoria da estética, mas também para uma
visão mais ampla, que mostra o papel do juízo estético na inves
tigação intelectual como um todo. Atribui ao juízo estético lugar



-
KANT TI: :STICA E EsTÉTICA 159

indispensável na tessitura de uma descrição da relação da mente
humana com o mundo da experiência. Ficou para outros pensa
dores, notavelmente para Schiller, elaborar esse pensamento e,
ao fazê-lo, assentar os fundamentos de um filosofia da arte que
tem sido a mais influente na história intelectual.

7. Idealismo transcendental

A Critica do juízo sustenta, então, não a validade objetiva dos
valores estéticos, mas o fato de que devemos pensá-los como obje
tivamente válidos. Isso nos leva imediatamente a indagar como
Kant pode distinguir, em geral, entre a objetividade real de um
modo de pensar e a necessidade inata que sentimos de interpretá-lo
como se fosse objetivo. Consideremos os juízos morais (interpre
tados do modo kantiano, de maneira que a intuição de Deus e a
da imortalidade constituam parte inalterável do entendimento
moral). Nesse caso, sustentava Kant a objetividade dessas coisas?
Ou simplesmente argumentava que devemos tratar os juízos mo
rais como se fossem objetivos? Muitos filósofos que aceitam a
segunda tese (acreditando, de fato, que essa "pressão da razão"
é que a distingue do ponto de vista moral) rejeitam, entretanto,
a primeira, ou seja, a tese da objetividade da moral.

Como já sugeri, essa dúvida com relação à natureza e escopo
do empreendimento kantiano pode ser estendida até mesmo à pri
meira Crítica. Sustentava ele a objetividade real da ciência e a
existência de objetos que podem ser diferentes do que parecem?
Ou simplesmente aventou uma tese concernente à capacidade
mental humana, isto é, a tese de que somos obrigados a pensar
como se isso fosse verdadeiro? Em termos mais idealistas, d.irfIllli
mos que ele simplesmente alegou que impomos (através dos prin
cípios organizadores do entendimento) uma ordem à nossa expe
riência que, por conseguinte, interpretamos nos termos familiares
de objeto, causa, espaço e tempo? Filósofos modernos têm-se in
clinado a interpretar Kant como defensor da objetividade real da
ciência. O mundo é como a ciência o descreve. Nós próprios nlo
somos mais que observadores do mundo, cujas peculiaridades nio
devem ser descobertas por introspecção, mas pela adoção do pon
to de vista do mundo objetivo do qual formamos uma parte. Os
sucessores imediatos de Kant, contudo. interpretaram-no de forma
diferente. Para eles, Kant assentara os fundamentos de uma
objetividade verdadeira. mas investigara mais os limites da subje.
tividade. Longe de demover a primeira pessoa do luaarprivile-
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gíado que, até então, se lhe atribuíra em 'epistemologia, elevou-a
a princípio único não só da epistemologia, mas da própria meta
física.

Essa interpretação baseia-se em três características da filoso
fia kantiana. Em primeiro lugar, há sua própria descrição da fi
losofia da primeira Critica como "idealismo transcendental". Em
segundo lugar, ao se referir à capacidade da mente humana, Kant
fala sempre de "nossa" experiência, entendimento, "nossos" con
ceitos, "nossa" vontade etc., deixando em aberto a questão cru
cial de se esse "nosso" deve ser considerado num sentido geral.
Significa todos os seres humanos concebidos de modo imparcial?
Ou deve ser interpretado no sentido específico do idealismo, em
que se refere ao sujeito abstrato, o "eu" que se empenha na cons
trução intelectual de um "mundo"? Essa ambigüidade é decisiva,
já que, dependendo de sua interpretação, parecemos inclinar-nos
para uma metafísica impessoal ou para uma epistemologia dema
siado solipsista. Finalmente, há a confusão introduzida pela se
gunda Critica, que parece rejeitar a concepção de que o mundo
dos "fenômenos" é o mundo real, de cujo interior devemos extrair
a distinção entre aparência e realidade, afirmando-se em seu lugar
a concepção de que todos os "fenômenos" são meras aparências, e
consistindo a realidade na coisa-em-si que lhes subjaz. Ao mesmo
tempo, argumenta-se que a coisa-em-si é, afinal de contas, cog
noscível através dos postulados da razão prática.

8. F~hte, Schiller e Schelling

tA. partir dessas três características da filosofia crítica kantiana,
Johann Gottlieb Fichte (1762-1814) assim descreveu o significa
do kantiano: a questão fundamental da investigação filosófica é o
sujeito, ou ego. Esse ego conhece a si mesmo e à sua própria
natureza mediante o conhecimento prático, visto que sua essência
é a atividade autocriadora. As leis que regem essa atividade são
as leis obstinadas da moralidade. (Essa é a tese, consoante Fichte,
da segunda Crítica.) O ego, entretanto, só pode conhecer-se como
sujeito através da "postulação", ou da criação para si, de um
mundo de objetos por meio do qual compreende sua própria ati
vidade. Esse mundo deve estar sujeito ao tempo, à mudança e à
causalidade, e imbuído da ordem necessária para sustentar a apa
rência de "natureza" em comparação com a qual o ego ativo pode
definir-se. (Segundo Fichte, essa é a tese da Analítica da primeira
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Crítica.) Mas o mundo autocriado é "mera aparência", e sua
existência objetiva nada mais é que sua capacidade de ser obser
vado e sofrer ação. Não obstante, existe uma realidade - o mun
do das coisas-em-si - genuinamente indepedente do sujeito, que
só sabe que esse mundo existe, podendo nada mais saber 'Sobre
ele. (Essa é a tese da Dialética.)

Feita essa interpretação, Fichte pergunta, com que direito
Kant admite a "coisa-em-si"? Se ela é realmente incognoscível, a
asserção de que ela existe possui algum significado? Certamente,
deveríamos levar em conta toda referência a ela, desenvolvendo o
"idealismo transcendental" em sua "pura" forma subjetiva. Podere
mos, então, argumentar que o mundo da natureza é a totalidade
das aparências através das quais o ego se conhece, sujeita a uma
ordem cujos princípio e origem únicos são o ego, no ato de co-
nhecer. Mas, ao assumir essa forma, o idealismo transcendental
é inaceitável, pois parece remontar ao solipsísmo - à concepção
de que, a não ser eu e meus estados mentais, nada mais se pode
conhecer no mundo. Embora eu possa organizar esses estados de
acordo com as categorias do entendimento, exaltando-as assim
com o rótulo de "natureza", permanece o fato de que "natureza"
não é mais que um título' grandioso para minha própria auto
atividade, concebida sob o aspecto do autoconbecimento.

Se o mundo deve possuir existência objetiva genuína, é neces
sário que consista em alguma "matéria" ou "coisa" que essencial
mente não seja eu, surgindo a questão de como essa "matéria" ou
"coisa" deve ser entendida. Para Fichte, a resposta era evidente, já
estando contida na teoria kantiana do conhecimento prático. O ato
da vontade, através do conhecimento prático que nos situa num
mundo moral, nos proporciona o sentido de nossa realidade ob~
tiva. O mundo objetivo é o mundo conhecido por meio da ação
moral. ::s o mundo dos espíritos racionais que agem em obediência
a uma lei moral, que deve, portanto, ser a lei última que descreve
a "matéria" do mundo. Segue-se que o mundo nada mais é que
outro ego, por assim dizer, maior, chamado por Ficbte de "ego
absoluto". Sua matéria é espiritual e sua essência é auto-atuante.
Essa filosofia constituiu o primeiro aceno ao "idealismo absoluto"
que seria posteriormente expresso na obra de Hegel.

Enquanto Fichte assim se esforçava para converter a filosofia
crítica num autêntico idealismo, outros pensadores estenderam suas
aplicações de maneira menos metafísica. Muitos tentaram comple
tar a tarefa esboçada na terceira Critica, ou seja, mostrar a rel...
ção entre a ciência, a moralidade e os domínios mais obscuros do
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pensamento racional - o estético, o religioso e o político. O prí
meiro e mais importante desses pensadores foi o poeta Friedrich
von Schiller (1759-1805) . Numa série de Cartas sobre educação
estética (1794-5), resumiu de forma especial a concepção kantiana
do sentido estético como "desinteressado". Embora Kant pouco
atentasse para a arte, Schiller tentou descrevê-la como a mais ele
vada das atividades do homem. A arte é a atividade em que, es
tando "desinteressado", o homem está ao mesmo tempo totalmen
te livre e despreocupado. A arte é uma forma de "jogo". Portanto,
ocupa lugar privilegiado, não apenas no autoconhecimento humano
(cujo mais elevado exemplo é formado por ela), mas também na
vida do Estado. :B através da "educação estética" que as facul
dades morais e cognitivas do homem alcançam livre expressão,
desenvolvendo-se, assim, consoante seus inatos princípios de har
monia. O bom Estado deve, desse modo, encorajar e incorporar
essa compreensão estética que causa a maior intuição da unidade
entre os homens e entre o homem e a natureza.

Schiller foi seguido por Friedrich Wilhelm Joseph von Schel
ling (1775-1854), na tentativa de incorporar à filosofia crítica
uma avaliação abrangente da natureza e do valor da arte. Schelling
começou como discípulo de Fichte, sustentando, em seu Sistema
de idealismo transcendental (1800), a mesma concepção do mun
do como ego autocriativo e a mesma concepção de conhecimento
como progressão do sujeito para o objeto, em que o sujeito desem
penha o papel ativo e determinante. Mas, como Schiller, foi pro
fundamente influenciado pela predominante atitude romântica com
relação à arte e à imaginação criativa. Assim, ele buscou descrever
o modo estético de entendimento como parte indispensável da

,sciência humana.
. Do ponto de vista estético, Schiller não só é mais original

que Schelling, mas também desperta maior interesse atualmente.
E, do ponto de vista da história da filosofia, Schelling foi agora
inteiramente eclipsado por seu rival Hegel, que, entretanto, não
teria sido o pensador que foi se Schelling, Fichte e Schiller não
lhe tivessem preparado o terreno. Todos esses três filósofos man
têm uma colocação honrosa na história das idéias fazendo parte
do grande desabrochar de atividade literária conhecido como üoe
thezeit, que se origina na Alemanha do século xvm e início do
século XIX, com Goethe, Schiller, os irmãos Schlegel, Novalis e
Herder, logo conquistando a sensibilidade artística do mundo cul..
to e se transformando no fenômeno espiritual que conhecemos
como movimento romântico. Se não fosse Hegel, Fichte e Sehel-
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ling seriam hoje estudados tão avidamente como o foram por seus
contemporâneos. Mas Hegel, o mais poderoso dos idealistas ale
mães, fez sombra a essas figuras menores, apresentando uma fi
losofia que não apenas tem sido uma das mais influentes que o
mundo moderno conheceu, mas também a de maior alcance e
força imaginativa, ao compreender mais claramente as conseqüên
cias resultantes do fato de a filosofia passar a centralizar seu in
teresse no conhecimento prático e não no te6rico, e a mais cora
josa ao desdenhar qualquer modo de pensar que não seja ao
mesmo tempo a priori em métodos e infinitamente ambicioso.



Capítulo 12

Hegel

G. W. F. Hegel (1770-1831) foi influenciado por três movimen
tos intelectuais distintos: em primeiro lugar, e de modo mais im
portante, pelo idealismo pós-kantiano e pelo próprio Kant. Em
segundo lugar, pelo cristianismo, particularmente pela teologia
neotestamentária, a cujo tema dedicou grande parte de seus escri
tos iniciais. (Hegel buscou expor completamente o pensamento
de que "no princípio era o Verbo".) Finalmente, em sua perspec
tiva e estilo, foi influenciado pela literatura do romantismo alemão
posterior, para a qual proporcionou uma justificação filosófica ela
borada. Hegel foi um refinado homem de letras e amigo de muitos
artistas de seu tempo, principalmente do poeta Hõlderlin. Não
obstante, apesar de viver num contexto caracterizado pela boêmia,
não permitiu que o caráter agradável da subjetividade superasse
sua ânsia de sucesso e realização terminando 'Seus dias como o
acatado e satisfeito filósofo oficial do Estado prussiano que, por
uma feliz, mas característica, mudança de pensamento, foi por ele
prenunciado como a mais alta expressão da vida política do homem.

As conferências de Hegel, postumamente publicadas, incluem
obras influentes sobre estética e filosofia da história, enquanto a
Enciclopédia (escrita em 1817 e ampliada em 1827) prenuncia
todo um sistema que situa a ciência, a lógica, o espírito, a arte, a
moralidade e a religião, e em que a totalidade do mundo, como
aparece à razão, é exaltada no ato de reconhecimento filosófico.
Abordaremos três obras específicas, publicadas durante a vida de
Hegel: A fenomenologia do espírito (1807), A ciência da lógica
(1812-1816) e A filosofia do direito (1821), que será considerada
no Capítulo 14. As duas primeiras notabilizam-se por sua dificul..
dade, apesar de terem gerado imensa quantidade de interpretações
e filosofias contrárias. De fato, a muitos contemporâneos de Hegel
pareceu que se tinha encontrado a chave para os mistérios do uni..
verso e que as implícitas pretensões hegelianas de expressar a ver..
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dade última acerca de tudo deveriam ser mantidas. Desde sua
morte, o curso da filosofia tem sido, em linhas gerais, um processo
de constante desilusão para com Hegel, culminando na vigorosa
rejeição de seu pensamento e de seu método pelos filósofos da
persuasão analítica. Mas, mesmo no século xx, sua influência se
faz sentir. Sua filosofia do "ser" sobrevive de forma aperfeiçoada
nos escritos de Heidegger e sua teoria do autoconhecimento está
presente, numa ou noutra versão, na maioria das principais obras
sobre fenomenologia e das teorias da arte. Neste capítulo, tentarei
esboçar certos temas centrais hegelianos a fim de mostrar por que
Hegel ainda deve ser considerado figura de porte na filosofia
moderna.

De certa forma, Hegel foi infeliz ao tentar basear sua filosofia
numa teoria geral da lógica, e particularmente ao sugerir que a
teoria da "dialética" contém toda a metafísica, ilustrando assim,
nas palavras de Bertrand Russel, "uma importante verdade, ou seja,
a de que quanto pior sua lógica, mais interessantes são suas con
seqüências". Hegel pensou que estava substituindo o vazio forma
lismo da lógica neo-aristotélica por uma nova ciência, que possui
tanto forma quanto conteúdo, e a partir da qual se pode derivar a
natureza da verdade metafísica. Portanto, criou novo ponto de
partida para a lógica, que devia lidar com a natureza do próprio
Ser,e não com a estrutura formal do argumento. A lógica lida com
a verdade, não somente no sentido formal de dizer-nos que argu
mentos preservam a verdade, mas no sentido real de dizer-nos o
que é a verdade, e, por conseqüência, o que é verdadeiro (aqui. o
"é" é um "é" de identidade).

Esse projeto ambicioso pode parecer insensato à luz do desen
volvimento da lógica moderna. Tal lógica eliminou de seu objeto
de estudo não apenas a metafísica de Hegel, mas também o caráter
particular do formalismo desenvolvido por Aristóteles. Assim. ago-
ra é necessário que leiamos Hegel com mais atenção e menos
respeito pelo sistema do que ele próprio teria recomendado. O
surpreendente, contudo é que sua filosofia "dialética" ainda pa
rece importante e geralmente aceitável.

O termo "dialética" foi usado por Platão para descrever o
método de Sócrates, que buscara a verdade filos6fica por meio da
discussão. Kant atribuíra um significado muito mais preciso ao
termo e Hegel o adotou para utilizá-lo de maneira totalmento
adversa à filosofia crítica. Kant dedicara a segunda parte - ne
gativa - de sua Critica da razão pura 1 investigação das fa"clu
que fazem parte da tentativa de passar do domínio limitado do
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"entendimento" para o espaço ilimitado da "razão pura". Em sua
ânsia de verdade absoluta, a razão humana compromete-se ape-
nas com a falsidade absoluta da autocontradição. O diagnóstico
kantiano das falácias da razão pura está incluído numa seção de
nominada "Antinomia da razão pura" (ver p. 154). Aqui, Kant
tentou descrever certas contradições que afetam a razão, quando
esta ambiciona passar do ponto de vista limitado da investigação
empírica para o donúnio da cosmologia absoluta, em que a "to
talidade" das coisas é apreendida como é em si mesma, indepen
dentemente das limitações impostas por nossa capacidade de per
cepção. Já me referi a uma ambigüidade nas conclusões kantía
nas: não está bem claro se ele diz que os limites do entendimen
to humano e os limites da verdade são uma e a mesma coisa, ou
se, ao contrário, acena para um mundo de "coisas-em-si", acerca
das quais podemos pelo menos saber que não as conhecemos.
Tal ambigüidade possibilitou a Hegel interpretar a "crítica" kan
tiana da razão pura como anunciando sua celebração final. Pen
sou que as contradições kantianas só eram contradições quando
consideradas do ponto de vista limitado do entendimento. Assim
sendo, proporcionavam uma espécie de ímpeto lógico de trans
cender esse ponto de vista para chegar ao mundo da própria razão
pura, a partir de cuja perspectiva se poderiam resolver essas e
muitas outras contradições. (Consideremos uma analogia: sentado
num vagão de um trem que se afasta de uma estação, tenho a
ilusão de que ela está andando para trás. Também acredito que a
estação é imóvel e que me estou movendo para frente. Esses dois
juízos formam uma contradição que é "resolvida" quando, ao
ascender ao ponto de vista imparcial do discurso científico, reco
nheço que ambos pressupõem uma concepção de movimento fa..
laciosa e egocêntrica. A verdade da questão consiste num movi
mento relativo cuja natureza só pode ser plenamente compreen
dida por uma teoria científica que não atribua importância alguma
à minha limitada perspectiva pessoal.)

Desse modo, enquanto Kant usou a palavra "dialética" para
se referir à propensão a cair em contradições, Hegel usou-a para
significar a propensão a transcendê-las. Esse processo de trans
cendência constitui o verdadeiro curso da lógica, sendo "dialética"
o nome dessa busca intelectual, cujo objetivo não é limitado ou
parcial, mas, ao contrário, a própria verdade absoluta. "I ... ] um
insight mais profundo das antinomias ou da natureza dialética da
razão mostra-nos [ ... ] que todo conceito é uma unidade de mo
mentos opostos, que, portanto, podem ser afirmados na forma de
uma antinomia" (Logic, voI. 1, p. 205).
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Então, qual é a estrutura da dialética da razão? Devemos re
conhecer que os termos da lógica hegeliana não são proposições
ou juízos, mas conceitos: e, em sua concepção, são os conceito'!
que são verdadeiros ou falsos. A fatalidade é uma forma de limita
ção ou imperfeição, ao passo que a verdade é uma forma de tota
lidade, uma transcendência de toda limitação. (Aqui, como alhu
res, constatamos a influência de Spinoza.) A dialética é o método
de progressão entre conceitos, pelo qual um conceito "mais ver
dadeiro" (ou, como diria Spinoza, "mais adequado") é gerado de
origens inadequadas, através da superação das oposições que lhes
são intrínsecas.

Assim, o processo dialético é o seguinte: um conceito é postu
lado como ponto de partida. :a oferecido como descrição potencial
da realidade. Logo descobrimos que, do ponto de vista lógico, esse
conceito deve conter sua própria negação, ou seja, a antítese é auto
maticamente acrescentada à tese, seguindo-se um "conflito" entre
as duas, que é resolvido por uma ascensão ao plano mais elevado.
a partir do qual pode ser compreendido e reconciliado: tal ascensão
constitui o processo de síntese, que gera um novo conceito a partir
das ruínas do anterior. Esse novo conceito gera sua própria nega
ção e, desse modo, o processo continua até que, por meio de
sucessivas aplicações da dialética, toda a realidade tenha sido roa
velada.

A metáfora é atraente, mas como interpretá-la? A lógica he
geliana contrasta totalmente com as teorias tradicionais, que consi
deram as relações lógicas atemporais e determinadas pela estrutura,
e não pelo conteúdo. Sentimos que um pensamento não precisa de
tempo para causar suas conseqüências: de fato, a essência de uma
conseqüência lógica é que é inseparável do próprio pensamento,
isto é, não se pode perder nem adquirir uma conseqüência lógica.
Não obstante, Hegel pensa que os conceitos se movem para uma
maior compreensão da realidade e diz que o "desenvolvimento
através" da dialética é necessário tanto para a verdade quanto
para o significado do resultado. Refere-se aos estágios sucessivos
como "momentos" que devem ser "superados" no ato de "se
paração" [diremption'[ por meio do qual nasce um novo coa
ceito.

Esses símiles temporais seriam menos intricados se Hegel
também não tivesse pensado os processos históricos em tennos
dialéticos - como a geração e superação sucessivas de conflitos.
Essa característica hegelíana, apresentada publicamente nas eon
ferências sobre filosofia da história, mas dissimuladamente em
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outras oportunidades, tem constituído a mais influente de suas
doutrinas, talvez porque seja a mais inteligível. Em geral, parece
que toda a metafísica hegeliana sugere simultaneamente uma in..
terpretação lógica e uma interpretação histórica. Até certo ponto,
isso reflete uma confusão acerca de parte da filosofia hegeliana,
entre a lógica concebida como ciência das relações entre idéias e
a lógica concebida como a operação intelectual pela qual se des
cobrem essas relações. .B claro que, se é verdade que devemos
passar por algum processo dialético a fim de conhecer relações
lógicas, isso constitui um fato acerca de nós, e não concernente à
lógica. Até mesmo essa confusão, porém só pode ser vislumbrada
de modo obscuro, já que Hegel escreve num nível de abstração
tão grande que atribui o processo de pensar não a qualquer su
jeito particular, mas a um sujeito geral de pensamento. Afinal, a
lógica se toma a história ou, talvez, a anatomia de um "conceito"
eterno e impessoal.

Essa noção se toma um pouco mais clara se examinamos o
começo e o fim do processo dialético, dizendo alguma coisa sobre
seu desenvolvimento. Para Hegel, o ponto de partida da lógica
não é arbitrário. As modernas concepções da lógica têm-se incli
nado a considerá-la um instrumento por meio do qual extraímos
as conseqüências de uma premissa. Antes de a premissa ser deter
minada, a lógica não pode proporcionar conhecimento. Significa
tivamente, essa não era a concepção de Hegel, que pensava que
a premissa da lógica é determinada pela própria lógica. A pre
missa da lógica é "puro 'Ser indeterminado" - sendo concebida
sem qualquer das determinações particulares através das quais se
torna manifesta ao entendimento. Ser é o único grande conceito
a priori e. partindo de uma reflexão sobre sua natureza, chega
mos a uma doutrina a priori acerca da realidade. (O lógico mo
derno, como veremos, hesitará em admitir que há um conceito
como o de puro ser; isso apenas mostra que a metafísica hege
liana não pode mais ser facilmente dissimulada como lógica, com
toda a incontestabilidade implicada pelo rótulo.)

Assim sendo, a lógica parte do "ser", dirigindo-se à sua con..
clusão, que é a "idéia absoluta ou a própria verdade". Tal idéia
absoluta é ao mesmo tempo pensamento e realidade, ou seja, é o
Deus de Aristóteles e Spinoza, o motor imóvel que compreende
a totalidade das coisas e, sendo idêntico a essa totalidade, existe
ao pensar a Si Mesmo. Cada conceito no processo dialético que
conduz a essa suprema concepção é obtido a partir do conceito de
ser por uma seqüência de transformações dialéticas.
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Imaginemos um tipo de "pensamento" ou pensador dialético
impessoal tentando compreender o mundo. Nada lhe é disponível,
a não ser o pensamento, e, desse modo, deve formular, como
seu único instrumento de conhecimento, os "conceitos' que o es
clarecem. Parte necessariamente do singular conceito mais inde
terminado - o que está contido em todos os conceitos, sendo
lhes, não obstante, logicamente anterior: o conceito de ser. Mas o
que é ser, considerado "não-mediado" pela reflexão, e livre de
determinações estranhas? É, certamente, nada, ou (como os tradu
tores ingleses de Hegel preferem escrever), o Nada. (Cf. os ar
gumentos de Berkeley contra o substratum lockeano.) Conseqüen
temente, o conceito de ser contém em si sua própria negação 
nada - e a oposição dialética entre esses dois conceitos só é resol
vida na passagem a um novo conceito. Esse conceito é o "vir a ser",
que apreende a verdade contida nessa oposição prévia, ou seja, a
verdade da passagem do ser para o nada e do nada para o ser.
Agora, para nosso pensador impessoal, o mundo aparece mais
como vindo a ser do que como ser, e essa percepção é "mais
verdadeira" que a anterior, embora ainda esteja um tanto longe
da verdade absoluta em que todas as oposições serão resolvidas.

Vir a ser parece uma característica especificamente "tempo
ral", mas, nesse estágio, não podemos admitir que o caráter "tem
poral" da lógica hegeliana seja mais que uma metáfora. Do
ponto de vista lógico, "vir a ser" padece dos mesmos defeitos que
"ser"; gera sua própria contradição a partir do "equilíbrio entre
aparecer e desaparecer". Desse modo, recua ante uma verdade
mais elevada, isto é, a do "ser determinado", em que ser e nada
são finalmente reconciliados. O ser determinado é essa forma de
existência mais familiar e menos abstrata, da qual nosso mundo
nos dá exemplos: o 'Ser toma-se determinado por ser limitado e,
por assim dizer, encarnado em certa identidade. Oposições ulte
riores surgem dessa "limitação", e o processo continua, até quo
nosso "pensador" seja levado, por um processo aparentemente
inelutável, à própria idéia absoluta, percebendo desse modo toda
a realidade como "resultante" desse conceito indispensável do
qual deve partir todo pensamento.

Não seria injusto dizer que a metafísica hegeliana consiste
numa prova ontológica da existência de todas as coisas. O caráter
desta, como de qualquer prova ontológica, é que ela procede do
conceito à realidade, alegando, ademais, que a descoberta da rea..
lidade e a "revelação" de um conceito são uma e a mesma coisa.
Na metafísica hegeliana, esse aspecto é, até certo ponto, dissim.u-
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lado por sua hesitação em especificar a natureza do "pensador"
abstrato, para quem se desenrola a sucessão dialética de conceitos.
Sua capacidade de abstração leva-nos sempre do sujeito do pen
sarnento ao próprio pensamento. E tal é a natureza da metaíí
sica resultante que abole a distinção entre pensamento e realidade,
revelando assim a principal característica do idealismo.

Não devemos esperar que tal lógica possa prontamente tor
nar-se inteligível, ou que uma filosofia que seja capaz de enunciar
friamente (por exemplo) que "O limite é a mediação pela qual
Algo e Outro é e também não é" deva ser completamente diferen
te do absurdo notório. Todavia, não é difícil formar uma imagem
da dialética, sendo importante tê-la em mente quando nos voltar
mos para a parte da filosofia hegeliana - a filosofia do espírito
e da política - que atualmente parece a mais digna de ser estu
dada e a que mais provavelmente contribui para a busca de c~

nhecimento. A imagem que tenho em mente é a que pode ser per
cebida mais claramente na teoria leibniziana do tempo. De acordo
com Leibniz, nosso mundo só pode ser o melhor dos mundos pos
síveis se for também o mais rico - o mais rico na quantidade e
variedade de mônadas que contém. Para que isso seja possível,
algumas mônadas devem conter predicados que não podem - a
partir de nosso ponto de vista limitado - coexistir. Por exemplo,
uma coisa não pode ser vermelha e verde ao mesmo tempo: esses
dois atributos parecem contradizer-se mutuamente. Mas pode ser
vermelha e verde sucessivamente. Portanto, na ordem dos fenô
menos a dimensão do tempo habilita as mônadas (cuja realidade
é eterna), por assim dizer, a ostentar sucessivamente sua abundân
eia de predicados. Ao perceber o mundo sob o aspecto do tempo,
reconciliamos o que de outro modo poderiam parecer contradições
que lhe são pertinentes. Como diz Leibniz (Réponse aux réilections
de Bayle), "O tempo é a ordem de possibilidades que são incem
patíveís, mas que, não obstante, apresentam alguma conexão". De
certo modo, é a dialética da contradição que impulsiona o conceito
hegeliano de sua invariabilidade lógica para a ordem de sucessão,
substituindo o ser pelo vir a ser, e a estase lógica pela evolução
ontológica.

Faz parte da própria essência da filosofia hegeliana o cons
tante deslocamento entre relações lógicas e temporais, que precede
a formulação oficial de sua doutrina da lógica, sendo exemplificado
na que é provavelmente a maior e certamente a mais enigmatíca
mente sugestiva de suas obras: A fenomenologia do espírito, es
eríta em 1806, e terminada em Jena, na véspera da batalha napo-
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leônica travada nas cercanias dessa cidade. A complexidade e am
plitude da Fenomenologia desafiam a descrição: a obra abrange
todos os temas, da arte à teologia, da ciência à história, contendo
alguns dos mais sugestivos exemplos e parábolas intelectuais em
toda a história da literatura e da filosofia. Contentar-me-ei com
um resumo do que considero ser seu argumento central.

Devemos lembrar-nos de que a filosofia positiva de Kant na
Crítica da razão pura foi fornecida pela "Dedução Transcenden
tal". De acordo com esta, o "sujeito" puro de Descartes e dos
empiristas só é capaz de se conhecer como sujeito porque também
conhece o mundo como objeto, disciplinando sua experiência
consoante as categorias a priori do entendimento. Do ponto de
vista epistemológico, Hegel não só ultrapassou como evoluiu
em tomo desse pensamento magistral de Kant; mas, fê-lo de modo
fascinante. No remoinho hegeliano, a epistemologia desfaz-se em
ética, a metafísica, em filosofia do espírito e o entendimento teó
rico, em razão prática. Esse amálgama de razão prática e te6rica
explica, em parte, a ênfase temporal da lógica hegeliana. Pois faz
parte da essência da razão prática avançar para decisões, e não
ser separável das circunstâncias de quem raciocina. Aqui, con
clusão e argumento são inseparáveis, ainda que não possam ser
representadas da maneira totalmente atemporal exigida pela lógi
ca teórica tradicional.

Permitamo-nos, então, como Hegel, utilizar plenamente a
metáfora temporal. Investiguemos a relação entre sujeito e ohjeto
mostrando como o sujeito puro se aproxima da autoconsciência
mediante sucessivas postulações da objetividade de seu mundo.
Ora, a "pura subjetividade" de Hegel é uma abstração, e ele pros
'Segue se opondo, não só na Fenomenologia como em outras obras,
a qualquer concepção do "eu" que não confira status universal a
seu tema. Entretanto, sem distorcer os fatos, podemos conside
rar que ele se refere também, e primeiramente ao sujeito indivi
dual, estipulando, em termos parabólicos e quase históricos, u
condições que devem ser satisfeitas para que esse sujeito ascenda
à autoconsciência que realiza sua natureza.

Como Kant, Hegel reconheceu que a existência do eu Csd/]
de Qualquer forma acarreta uma imediatidade peculiar - a da
Unidade Transcendental da Apercepção, de Kant. E Hegel apro
veitou de Kant uma das maiores conclusões da Crfdca da rtll'"
pura (estabelecida na parte da Dialética intitulada Para'o~smos,

onde a doutrina racionalista da alma é aniquilada). Trata-se da
conclusão de que a "ímediatídade" com que nos slo apresentadoa
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nossos estados mentais não pode prover qualquer pista com re
Iação à natureza de tais estados. Constitui o mero brilho superfi
cial do conhecimento, sem profundidade. A imediatidade do puro
'Sujeito é, como diz Hegel, indiferenciada, indeterminada e, por
tanto, sem conteúdo.

Conclui-se que o sujeito puro que imaginamos não pode obter
conhecimento do que ele é, e, ainda menos, qualquer conhecimen
to do mundo que habita. Todavia, como Kant percebeu, sua exis
tência pressupõe uma unidade, e essa unidade requer um princípio
de unidade, algo que sustente a consciência como coisa. Spinoza
falara dessa consideração do conatus, ou luta, que constitui a iden
tidade dos seres orgânicos. Hegel recorreu a uma noção semelhante,
à orexis aristotélica, ou apetite. Através deste, o sujeito é impulsio
nado de modo a deixá-lo desprovido de conhecimento e sem a
perspectiva de êxito. A consciência só existe como o primitivo
"eu quero" da criança, o obstinado pio da avezinha no ninho.

Mas o desejo não pode existir sem ser desejo de alguma coisa.
Como diz Hegel, o desejo pressupõe seu objeto como independente
de si mesmo: nosso sujeito primitivo já dera um passo rumo à con
cepção de outro e, por conseguinte, a uma concepção de si mesmo
como diferenciado do outro. Sua "simplicidade absoluta" está a
ponto de ser cindida. Mas a consciência não é ainda um agente,
isto é, não concebe sua própria natureza ou o valor de seu desejo
primitivo. Continua escrava do apetite e do impulso. Tal é, grosso
modo, o estado da consciência animal, que explora o mundo pura
mente como objeto de apetite, e que, nada sendo para si mesma,
é desprovida de vontade genuína.

Nesse ponto, tem lugar um "momento" peculiar na consciên
cia da subjetividade primitiva: o momento de oposição. O mundo
não apenas reage passivamente às demandas do apetite; também
lhes opõe ativa resistência. A diversidade de meu mundo entra em
oposição. Parece remover o objeto de meu desejo, lutar por ele e
buscar minha anulação como rival.

Agora, o eu [self] "encontrou seu igual", seguindo-se então o
que Hegel poeticamente chama de "luta de vida e morte com o
outro", na qual o eu [self] começa a se conhecer como vontade,
como poder, ao ser confrontado com outras vontades e outros po..
deres. A plena autoconsciência não é resultado desta - pois a luta
surge do apetite, não provendo qualquer concepção do valor do que
se deseja. Por conseqüência, não cria a consciência do eu [self]
como estando em relação definida com o mundo, realizada por
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algumas coisas, negada por outras. Corno diria Hegel, ela não gera
o conceito do eu [seIf] em sua liberdade. Ao contrário, o resul
tado dessa luta é o domínio de um partido sobre o outro. O con
flito só é resolvido na instável relação entre senhor e escravo.

Esse novo "momento" de autoconsciência é o mais interessan
te, e a avaliação que dele faz Hegel estava destinada a exercer pro
funda influência sobre a filosofia ética e política do século XIX.
Uma das partes escravizara a outra e, portanto, obtivera o poder
de extorquir-lhe o trabalho. Por meio desse trabalho, ele pode sa
tisfazer seus apetites sem despender vontade, auferindo assim o
lazer. Contudo, com o lazer advém a atrofia da vontade; o mundo
deixa de ser entendido como objeto resistente, contra o qual o sujei
to deve agir e em cujos termos deve trabalhar para se definir. O
lazer toma-se lassidão; a diversidade do mundo torna-se velada e
o eu [seI/] - que se define em contraste com ela - perde-se em
mistério. Ele deixa-se possuir pela inércia, e sua recém-adquirida
"liberdade" se converte numa espécie de ébria alucinação. A ver
dadeira liberdade requer a autoconsciência, sem a qual não se
pode conceber como se é aperfeiçoado por uma ação e, por con
seguinte, conceber seu valor. Mas a autoconsciência do senhor é
fatalmente prejudicada. Ele não pode sentir o valor do que deseja
por meio da observação das atividades de seu escravo. Pois o es
cravo, aos olhos do senhor, é apenas um meio; não parece perse
guir um fim que lhe é próprio. Ao contrário, é absorvido no me
canismo indiferenciado da natureza e não confere importância
alguma a suas pequenas tarefas que capacitariam o senhor a con
jecturar sobre o valor de desempenhá-las.

Mas agora consideremos as coisas com os olhos do escravo.
Embora sua vontade esteja dobrada não foi suprimida. Mesmo
submisso, ele mantém um comportamento ativo com relação ao
mundo, e embora aja sob o comando de um senhor, exerce seu
trabalho sobre objetos, imprimindo-lhes sua identidade. Faz o mun
do à sua imagem, mesmo que não seja para seu próprio uso. Con
seqüentemente, diferencia-se a partir de sua diversidade e descobre
sua identidade no ato do trabalho. Sua autoconsciência cresce, o
embora seja tratado como um meio, inevitavelmente pressente que
sua atividade visa um objetivo, sentindo vontade de fazer seu tal
objetivo. A intensidade de sua liberdade interior é proporcional à
lassidão de seu senhor, até que, em determinado momento, ele
se rebela e escraviza o senhor, apenas para "perder-se" no caos
de passividade que acompanha a ociosidade.
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Tanto senhor quanto escravo possuem uma espécie de meia
liberdade: um, a oportunidade de exercê-la; o outro, auto-imagem,
ao ver seu valor. Mas nenhum dos dois a possui totalmente e, nesse
revezamento de poder entre eles, cada qual se torna impaciente c
insatisfeito. A "dialética" de sua relação aguarda sua resolução, e
esta só ocorre quando cada um deles trata o outro como fim, e não
como meio, ou seja, quando renuncia à luta de vida ou morte que
o escravizara, respeitando a realidade da vontade do outro. Ao fa..
zê-lo, aceitam o imperativo categórico da justiça - tratar os de
mais como fins e não como meios. São obrigados, então, a se con..
siderar do mesmo modo que consideram os outros. Cada homem se
considera um objeto que deve ser respeitado, situado fora da na..,
tureza e ligado a uma comunidade por deveres recíprocos susten..
tados por uma lei moral comum, que, nas palavras de Kant, é a lei
da liberdade. E, nesse "momento", o eu [self] adquiriu uma con..
cepção de sua ação; ele é autônomo, não obstante regido pela lei,
participante de uma natureza comum e agindo consoante valores
universais.

Mas o progresso de nosso sujeito indiferenciado não é com..
pleto. Hegel investiga o desenvolvimento, desde a concepção pri...
mitiva de direito até aqui estabelecida até a visão de mundo re
ligiosa (a "consciência infeliz") em que o exercício da autodesco
berta excede o limite de autonomia pessoal. A consciência infeliz,
(ou alienada) confere ao mundo objetivo o poder que 'só pertence a
si, tomando-se, assim, desamparada, oprimida pela culpa e ansiosa
por redimir-se. Hegel descreve a superação dessa consciência reli
giosa e o incremento da vida ética (ou Sittlichkeit), cujo fim últi..
mo é o desenvolvimento do cidadão livre no Estado protecionista.
Alguns desses desenvolvimentos posteriores serão discutidos no Ca·
pítulo 14. Contêm importantes insights psicológicos e surpreenden
tes transposições imaginativas. Mas seria muito trabalhoso expres
sar toda a sua importância filosófica. Concluirei esta discussão da
Fenomenologia dizendo alguma coisa sobre 'Seus métodos e o status
de seus resultados.

Em primeiro lugar, que fazer com a forma de narrativa assu
mida pela Fenomenologia? Embora Hegel diga de modo claro. que
a Lógica simplesmente expõe os princípios gerais da Fenomenolo
gia, é óbvio que a interpretação temporal é, no último caso, muito
mais plausível, podendo ser tentada por alguém que considere o
método da "dialética" estritamente absurdo. :Ê interessante notar
que há duas interpretações temporais dos "momentos" de cons
ciência. A Fenomenologia contém uma parábola do sujeito, lan..·
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çado com seu infantil "eu quero" num mundo que gradualmente
se reduz à paixão, assim conferindo forma objetiva tanto a si mes
mo quanto ao mundo. Também contém uma história secreta da
raça humana. A espantosa insolência intelectual de Hegel era tal
que ele não tentou negar que a humanidade como um todo devo
evoluir de acordo com o modelo da Fenomenologia. Já menciona
mos os episódios correspondentes ao estado pré-histórico da na..
tureza, às indiferenciadas "espécies" do animal, ao episódio do
combate primitivo entre tribos, ao imperium romano, com sua
necessidade de escravidão e de regime autocrático. (Outrossim,
somos também levados a compreender que os estados de espírito
descritos na passagem referente ao senhor e ao escravo são os do
Imperador Marco Aurélio e de seu senhor intelectual, o escravo
estóico Epiteto.) Sem nos surpreendermos, constatamos que os
estágios ulteriores da evolução da consciência incidem um a um
em sucessivos períodos da história, alcançando a autoconsciência,
por um milagre de predestinação, seu apogeu na livre e protes..
tante Wissenschajt alemã, da qual Hegel foi não só profeta como
exegeta.
, Essas interpretações históricas porém, são fantásticas e en
ganadoras. O argumento resulta numa questão lógica mais profun..
da. Para descobri-la, precisamos interpretar o "momento" de cons
ciência como um estágio contido na autoconsciência, e não como
um estágio no caminho que leva a ela. Ao dizer que a consciência
religiosa é, de qualquer modo, mais elevada que o reconhecimento
primitivo de uma lei moral, Hegel podia estar se referindo a uma
prioridade conceitual, e não a uma prioridade temporal. Entre
tanto, como veremos agora, essa prioridade. conceitual inverte,
de fato a ordenação "temporal".

Assim como Kant alegara que meu conhecimento de mim
mesmo como sujeito pressupõe conhecimento de um mundo obje
tivo, Hegel parece argumentar que os momentos "originários" da
consciência pressupõem pelo menos a possibilidade do mundo
objetivo. O conhecimento imediato do eu [self] (8 premissa car..
tesiana) pressupõe a atividade que constitui o eu [self], pressupon
do esta o desejo e, conseqüentemente, o conhecimento de objetos,
que por sua vez pressupõe a luta com o outro e o relacionamento
recíproco dela resultante. Por fim, somos induzidos a concluir
que o "eu" [sel!] ou "sujeito" não é possível, exceto no contex
to do organismo político que o "realize".

O processo de "auto-realízação" pode admitir graus, mn
estes não assinalam "estágios no caminho", Por mais fragmentf.
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lia que seja minha autoconsciência, ela só existe porque partici
po da atividade autotranscendente coletiva que constitui a plena
elaboração do espírito humano. Só posso participar dela de modo
instável e espasmódico; nessa medida, minha autocompreensão
e minha liberdade serão destruídas ou prejudicadas. Mas se devo
mesmo existir como subjetividade (como ser que se conhece
imediatamente), devo reconhecer as pretensões das disposições
objetivas que me transcendem e delas participar.

Assim entendida, mais como teoria analítica que como teo
ria genética da autoconsciência racional, a tese da Fenomenolo
gia pode ser considerada uma extensão da Dedução Transcen
dental. Hegel tenta mostrar que o conhecimento do eu [se/f]
como sujeito pressupõe não só o conhecimento de objetos, mas
também o conhecimento de um mundo social público, em que
há ordem moral e confiança cívica. Ademais, quer mostrar de
onde surge a alegação a priori do mais satisfatório e controver
tido dos imperativos kantianos - o imperativo de tratar os seres
racionais como fins e não como meios. Não importa se o argu
mento é válido: o que devemos perceber é até que ponto ele
suplanta em ambição qualquer coisa examinada por Kant, Pois
visa anular simultaneamente o ceticismo epistemológico e moral.
Também abole a distinção entre razão prática e teórica (jâ que o
constrangimento do sujeito ao admitir a existência do outro resul...
ta sempre do exercício da atividade e da vontade). Portanto,
confere poder de convicção a essa lógica peculiar, cujas obras
já discutimos, que lida com o raciocínio de modo irredutivelmen..
te dinâmico.

Entretanto, depois de apresentar essa interpretação da Feno...
menologia, devo agora externar uma hesitação. Pois a auto-rea...
lização descrita na Fenomenologia não é, apesar do que mencio-
nei, uma realização do indivíduo. O "eu" individual é, para
Hegel, apenas uma metáfora. Nenhum argumento filosófico pode
provir do conhecimento de um indivíduo, pois nesse próprio ato
de conhecimento o individual se toma universal. Todo pensa
mento constitui a subjunção a um conceito. :Ê por essa razão
que Hegel apresenta, na Lógica, a concepção de que o verda
deiro objeto do pensamento é o próprio conceito. Em meu pró
prio caso, posso pensar que estou diretamente familiarizado com
alguma coisa individual, mas, assim que começo a proferir esse
pensamento a mim mesmo, devo designar essa coisa - devo
empregar o conceito "eu". E "eu", como qualquer conceito, 6
um universal. Por conseguinte, Hegel considera plenamente juS'"'
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tificado não apenas o ato de abstrair, tão distante do ponto de
vista da primeira pessoa de Descartes e dos empiristas, mas tam
bém não mais considerar inteligíveis seus enigmas. O objeto real
da Fenomenologia não é o eu [self] concreto, cético e solipsísta,
mas o espírito (Geist) universal e afirmativo, cujo progresso
para a realização num mundo objetivo é algo do qual todos
podemos participar, mas sobre o qual, de outro modo, não exer
cemos influência alguma.

Desse modo, grande parte da metafísica hegeliana se desen
volve independentemente de qualquer base epistemológica. Hegel
evita o ponto de vista cartesiano da primeira pessoa não através
de qualquer teoria do conhecimento contrária, mas por meio de
um processo de abstração que, em virtude de abolir o individual,
evidentemente não deixa espaço para a teoria do conhecimento.
Isso torna a metafísica hegeliana tão vulnerável ao ataque céti
co que, atualmente, a não ser sua poesia, ela tem pouco a nos
oferecer.

A dialética da razão vai do ser puro e imediato, através de
todas as determinações do ser que, em suma, constituem a reali
dade, à sua própria consumação na idéia absoluta. Como eu dis
se, essa idéia absoluta constitui toda a realidade, a verdade do
mundo, e o próprio Deus. Nada existe na realidade que não
determine o puro ser, e cuja existência não seja derivada do
desenvolvimento dialético desse conceito. A razão, em virtude
do fato de tudo gerar, a tudo abrange; em conseqüência, conso
ante uma famosa expressão, "o real é racional e o racional Ó
real". Tudo que existe, existe necessariamente; mas não existe
em virtude de alguma essência eterna, mas da luta da razão para
compelir seus sucessivos conceitos a gerar uma progênie mais
detalhada. Hegel chama essa luta de "trabalho do negativo". E,
sendo o mundo assim gerado produto da razão, mostra "a des..
treza da razão" - revela-se à razão, de modo que o aparente
mente contingente pode ser considerado realmente necessário, o
o arbitrário e difuso, um todo dirigido.

Para Kant, a coisa-em-si era um "princípio de resistência
infinita" - atuou como substituta da idéia de que nosso conhe
cimento tem um limite. Para Hegel, a coisa-em-si é real e cog..
noscível, sendo apenas a idéia absoluta e suas revelações suces..
sivas, Só pode haver uma tal coisa transcendente, mas não pode
haver menos de uma. A idéia absoluta é a singular substAncia
imortal de Spinoza, tendo, na concepção de Hegel, uma '6nka
natureza, que nos é revelada na consciência. Ao avançarmoapara
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ela, "postulamos" o mundo da natureza (considerando a idéia
como "força" e, por conseguinte, como "matéria", o local da
força) e o mundo do "espírito". Esses são modos de realização
Que o absoluto experimenta em nós, mas nos quais não se exau
re. Então, como conhecemos o absoluto? O enfoque de Hegel
que mais se aproxima de uma resposta a tal questão reside em
sua teoria do universal concreto, de acordo com a qual o mundo
como dado é não apenas conhecido (porque é universal) como
também sensivelmente conhecido (porque é concreto). Em con
seqüência, em momentos de observação pura, vemo-lo tal como
é eternamente, embora transfixado no tempo, cercado por todas
as suas determinações, revestido de atributos e especificado
quanto a um aspecto de ser. Assim sendo, o mundo é mostrado
pela filosofia, mas esta é uma ocupação demorada: a arte mos.
trá-o de forma mais imediata, já que é a corporijicação sensível
da idéia.

As filosofias idealistas da arte, da história e do Estado resul
ta1'8m da obscura, mas tantáIica, teoria do "universal concreto"
(teoria que, procIamando-se espalhafatosamente contraditória,
deixou por muito tempo o mundo intelectual estupefato). Todas
essas filosofias idealistas têm exercido profunda influência, e seu
perfil é suficientemente conhecido. O apelo poético da doutrina
de que o real é racional e o racional é real, combinado como
estava com uma teoria da história que apresentava os eventos
ocorrendo com toda a inevitabilidade aparentemente apropriada
às provas da lógica (não sendo a história nada mais que a "mar
cha da razão no mundo"), tem acarretado conseqüências tão de
sastrosas em matéria de política, de história e de crítica da arte
que não nos surpreende o fato de Hegel ter sido recentemente
execrado como o maior desastre intelectual na história da hu
manidade. Nos Capítulos 14 e 15, sugerirei que ele não merece
tal vitupério, mesmo se apenas pelo fato de terem ocorrido de
sastres mais catastróficos.



Capítulo 13

Reações: Schopenhauer,
Kierkegaard e Nietzsche

Em matéria de pensamento filosófico, o idealismo hegeliano pre
dominou de tal modo na Alemanha do início do século XIX e nos
Estados cuja vida intelectual dependia da literatura alemã que as
reações locais a esse idealismo não foram inicialmente levadas a
sério. Os chamados "Jovens Hegelianos", que deram à filosofia
de Hegel seu variado aspecto popular, constituíram um movimen..
to intelectual de poder quase inaudito, que fez da mais abstrusa e
difícil das filosofias a base não apenas de vigorosas doutrinas po
líticas e estéticas, mas também da literatura imaginativa e da vida
política organizada. Tal movimento, que culminou no materialísmo
histórico de Marx, foi tão influente que a história das idéias deve
atribuir-lhe importante lugar no pensamento do século XIX. Con..
tudo, a história da filosofia pode dar-se ao luxo de abordá-lo ra
pidamente, e voltar sua atenção para os pensadores muito mais
impressivos que o alvoroço hegelíano de autopromoção fez passar
despercebidos por seus contemporâneos. O primeiro desses pensa
dores, cada vez mais reconhecido durante os últimos 100 anos como
um dos maiores filósofos de seu tempo, foi Arthur Schopenbauer
(1788-1860), contemporâneo mais jovem de Hegel que, em p3lte
por causa da amargura causada pela fato de este eclipsá-lo, e em
parte devido a uma autêntica aversão pela auto-indulgência iate
lectual do sistema hegeliano, repudiou Hegel como "charlatão es
túpido e canhestro".

A filosofia de Schopenhauer tem origem no idealismo trans
cendental de Kant. Como a maioria de seus contemporâneos. Sebo
penhauerelaborou sua teoria a partir do que chamei versão ··subjo
tiva" (ver p. 145). Sustentou que Kant provara que o mundo
que experimentamos por meio dos sentidos é uma construção •
partir das aparências (ou "representações". como as chamou),
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unidas sob as formas de espaço e de tempo, e de categorias como
substância e causa. O conhecimento do mundo da aparência en
volve a organização de idéias de acordo com as categorias, e
Schopenhauer aceitou a doutrina kantiana de que as categorias
só fazem sentido quando aplicadas na experiência. Entretanto,
como indica o título de sua principal obra - O mundo como
vontade e representação (1818) -, pensou que o mundo é mais que
o sistema de aparência. O mundo contém não somente representa
ções e sua relações sistemáticas, mas também vontade; e é princi
palmente por causa de sua filosofia da vontade que atualmente se
estuda Schopenhauer. Sua filosofia apresenta uma relação com
a de Fichte, sendo, não obstante, extraordinariamente ambiciosa,
derivando do singular conceito de vontade toda a metafísica, a epsi
temologia, a ética e a filosofia do espírito, e fornecendo não 'só
novas respostas para velhos problemas, mas uma nova consciência
dos próprios problemas.

A filosofia da vontade parte do famoso paradoxo da coisa
em-si. Na primeira parte da Crítica da razão pura, como vimos,
Kant argumenta que nada podemos conhecer a respeito da coisa
em-si, visto que ela não mantém qualquer relação com o mundo
fenomêníco, que é o único objeto do entendimento. Em seguida,
contradiz essa asserção, alegando que, pelo menos num caso 
o nosso-, temos conhecimento da coisa-em-si, mas que o conhe
cimento em questão é prático, sendo-nos dado no exercício da
liberdade. Ao descrever como prático o conhecimento do eu [self]
transcendental, Kant pensou estar evitando uma contradição óbvia.
Portanto, Schopenhauer aproveita essa noção de entendimento prá
tico.

Ele afirma que o conhecimento prático é conhecimento da
vontade, sendo que esta constitui a coisa-em-si, não apenas em
nosso próprio caso, mas em todo caso em que podemos fazer a
distinção entre realidade e aparência. Todas as aparências são "ma
nifestações" da vontade, que o intelecto pode conhecer mediante
sua aplicação de categorias. A própria vontade é conhecida, não
pelo intelecto, mas "imediatamente". Não preciso descobrir o que
são minhas intenções, que estou desejando algo ou que estou agín
elo. Tais coisas me são apresentadas com uma certeza que desafia
o ceticismo, e que é de algum modo irredutível.
. Esta característica do conhecimento prático - sua imediati
dade - foi também usada por Schopenhauer para explicar o co
nhecimento sintético a priori. Ele expressou a questão ao dizer que
~ vontade é o conhecimento a priori do corpo, e o corpo é o
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conhecimento a posteriori da vontade. Isso quer dizer, em linhas
gerais, o seguinte: não tenho de descobrir, mas conheço diretamen
te com certeza vários fatos sobre a posição e movimento de meu
corpo. Esse é um conhecimento a priori de uma realidade feno
rnênica (de uma representação); e é por meio do exercício da
vontade que o tomamos acessível. Reciprocamente, visto que a
vontade é a coisa-em-si que de alguma forma subjaz à aparência
(meu corpo ), o conhecimento de meu corpo, caso deva ser co
·nhecimento da vontade, só pode sê-lo a posteriori. (Esse suposto
'Corolário mostra quão pouco Schopenhauer compreendeu a con
cepção kantiana dos limites do entendimento humano. Pois, obvia
mente, é absurdo, depois dessa concepção, sugerir que podemos
ter conhecimento a priori da coisa-em-si.)

A concepção de Schopenhauer de que a "ímedíatidade" do
conhecimento prático é de algum modo essencial para o sentido
que damos ao nosso próprio ser essencial e para nosso conheci
mento dos objetos que nos estorvam e resistem a nós é sugestiva
e talvez até mesmo verdadeira. Para Schopenhauer, porém cons
tituía apenas o ponto de partida de um ambicioso sistema, con
soante o qual a vontade é fundamental, seguindo-se-lhe o pensa
mento, a razão e a sensação numa relação de total, mas inescru
tável subserviência. Embora possamos compreender o mundo por
meio do pensamento, só compreendemos o mundo da representa
ção - que Schopenhauer, num momento de maior misticismo, e
em deferência à recém-descoberta sabedoria oriental, chamou de
"véu de Maia". Tal véu de aparência, regulado de acordo com as
condições de espaço, tempo, substância e causalidade, nunca p0
dia ser penetrado pelo intelecto, que não podia compreender nem
determinar as operações da vontade. Todavia, Schopenhauer quis
afirmar que a vontade, em certo sentido, se manifesta em aparên
cia, ou seja, que podemos dar uma explicação última (uma "razão
suficiente", para usar a expressão leibniziana preferida por Sebo
penhauer) para grande parte daquilo que observamos, caso a con
sideremos não como consoante as leis causais impostas pelo en
tendimento, mas como a expressão de uma vontade. O que não
está claro é como podemos ter conhecimento dessa vontade. Do
fato, a metafísica de Schopenhauer parecia excluir a possibilidade
de tal conhecimento. Não obstante, a vontade se manifesta e pro-

• porciona a explicação da vida e desenvolvimento das plantas e
dos animais, do desígnio e organização até mesmo das coisas
inanimadas. Numa postura espiritual próxima da de Spinoza,
Schopenhauer considera toda individualidade no mundo como a
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manifestação de um "esforço". E, como Spinoza, viu-se obrigado
por sua concepção a reconhecer que a individualidade é, no final
das contas, uma ilusão, e que, afinal, s6 há uma coisa-em-si. A
vontade é uma vontade universal singular, sem objetivo ou pro
pósito além de si mesma, um infinito esforço inexorável do qual
todos nós participamos e do qual todos emergimos como episó..
dios temporários no véu de Maia, apenas para recair na íncognos
cível eternidade de onde viemos.

As conclusões de Schopenhauer pareciam resultar de 'Sua pró..
pria distinção entre o conhecimento prático imediato que caracte
riza a vontade e o conhecimento do mundo de representações,
que é mediado pelos conceitos e, em conseqüência, exprimível
como verdade. Já que os conceitos só nos proporcionam o que 6
universal, e não o que é individual, nunca podem proporcionar..
nos uma genuína instância de individualidade. Como ele afirma,
de maneira um tanto obscura:

Até mesmo na autoconsciência, o eu não é
absolutamente simples, mas consiste em algo que
conhece (intelecto) e em algo que é conhecido
(vontade); o primeiro não é conhecido, e a segunda
não está conhecendo, embora os dois evoluam juntos
na consciência de um eu. Mas, nessa própria
avaliação, esse eu não é totalmente íntimo de si mesmo,
não brilha, por assim dizer, mas é opaco c,
portanto, continua sendo um enigma para si mesmo.

Em outras palavras, mesmo no caso do eu [sei!], o entendimento
conceitual nos mantém a urna certa distância da essência indivi..
dual, e somos obrigados a admitir que nada podemos dizer a res
peito de nossa própria natureza, a não ser que ela é vontade. Não
podemos caracterizar essa vontade de modo a distingui-la das
outras. Seus fins e ambições são episódios temporários que não a
exaurem; nem - já que também só são realizados no véu da
ilusão - estão ligados à sua essência, nem nos habilitam a co..
nhecê-la com determinação.

Não surpreende o fato de essa concepção metafísica gerar al
gumas conseqüênciac; éticas espantosas. Visto que a vontade não
tem um fim intrínseco, mas se fragmenta ao longo de todas as suas
realizações temporárias, rejeitando-as corno irrelevantes, uma ves
atingidas, torna-se impossível asseverar que há um objetivo último
para a atividade humana. Como Schopenhauer afirma, nossa vida
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é intrinsecamente sem sentido. A satisfação é a tranqüilidade que
sucede a realização de um desejo; por conseguinte, não é mais
que a premonição do ressurgimento impaciente de outro desejo.
Em conseqüência, Schopenhauer tendeu para um pessimismo ra
dical, explicando a fé religiosa como simples necessidade de acre
ditar que a sucessão de desejos individuais seria infindável, a des
peito do fato, evidente à reflexão, de que eles nunca poderiam
ter valor intrínseco.

Entretanto, esse próprio fato mostrava que a morte não pode
ser um mal. A vontade não morre; o que finda é apenas sua
expressão finita num corpo animal. Vista que nossa essência con
siste em vontade, deve sobreviver à dissolução de sua represen
tação temporária no mundo da aparência, nada sofrendo com a
morte; o corpo fenomênico desaparece (e, conseqüentemente, não
pode sofrer), e a vontade continua a existir. Poderíamos consí
derar que tal consolo é ilusório, já que o temor à morte é o temor
à minha morte, e não pode ser amenizado pelo conhecimento da
sobrevivência de algo diferente. Mas talvez não chegasse a ser
considerado um sofisma por um filósofo que pensasse como Seho
penhauer, estando preparado para aceitar que o "eu" é, em qual
quer caso, uma ilusão e, por conseqüência, está imune aos soírí
mentos e desesperos que erroneamente se atribui.

A partir dessa rejeição do temor à morte, Schopenhauer dá
um passo metafisicamente ainda mais ousado para a renúncia da
vida. Visto que a vontade em si mesma carece de objetivo, e que
todo desejo particular só luta por aquele breve estado que gera a
dor de seu restabelecimento, a única felicidade que podemos co
nhecer está na renúncia. Só então os objetos ilusórios do ape
tite deixam de perturbar-nos, e começamos a ver, através do
véu de Maia, a vontade universal subjacente.

A autoconsciência que nos distingue dos animais acarreta
apenas a consciência do desapontamento e, se deve consolar-nos,
deve ser dirigida para mostrar a natureza ilusória do desejo. A
renúncia difere da tranqüilidade; só tem valor quando sucede a
percepção da inutilidade dos empreendimentos temporais. Con
seqüentemente, só após a experiência, num estado de sabedoria,
é que ela pode ser obtida. Essa admiração romântica pelo ato
da renúncia final (mas não prematura) alimenta a filosofia que
inspira o Anel de Wagner.
: Poderíamos pensar que, tendo situado na vontade a essência

da realidade e concebido tal vontade consoante o modelo do eu
[self] transcendental de Kant, Schopenhauer teria encontrado uma
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resposta pronta para o problema da liberdade. Contudo, deu-se o
contrário. Ele reconheceu que os homens são louvados e censu
rados apenas por suas ações, e que tais ações pertencem ao mundo
da representação. Por conseguinte, a ação humana não pode ser
justificada pela liberdade (que, em qualquer caso, não passa de
capricho universal) da vontade subjacente e incognoscível. O ca
ráter fenomênico do homem é a origem de todos os seus atos,
sendo também determinado em todo particular. Em conseqüência,
só há liberdade na forma característica do senso comum: um
homem pode jazer coisas, e nem sempre é constrangido ou obs
truído em seus objetivos imediatos. Portanto, o objeto "transcen..
dental" da filosofia de Schopenhauer passa a não ser considerado
até mesmo na discussão do problema que Kant introduzira para
resolvê-lo. Devemos procurar saber se um raciocínio filosófico ul
terior pode ou não ser feito em favor dessa coisa que, embora
representada como a singular realidade última, continua, apesar
de tudo (para usar uma expressão de Wittgenstein), "algo sobre
o qual nada se pode dizer".

Schopenhauer não foi o único pensador que se opôs a Hegel
baseando sua fé no inefável. Soren Kierkegaard (1813-55), ao
atacar o racionalismo hegeliano predominante, visou solapar a
alegação de que "o real é o racional e o raciona! é o real", rea..
firmando assim o valor do que, embora real, está além do alcance
da razão. Mas sem a capacidade de argumentar que caracterizara
Schopenhaeur, e tendendo mais para a literatura que para a filoso..
fia, não erigiu um sistema elaborado de idéias pelo qual pudesse
postergar o reconhecimento de seu refúgio último. Kierkegaard não
fez qualquer tentativa para tratar dos problemas filosóficos tradi..
cionais, dando-lhes uma resposta parcial, nem para investigar o
mundo observável (se transitório), a fim de relegá-lo com mais
confiança para o âmbito do incognoscível. Ao contrário, toda a
ordem de argumentação filosófica pós-kantiana foi rejeitada, e em..
bora isso resultasse numa espécie de irracionalismo que, por sua
pr6pria natureza, impugna qualquer defesa filosófica, não resta
dúvida de que, retrospectivamente, Kierkegaard deve ser conside
rado um pensador importante, mesmo que seja apenas por ter com..
prendido o fato de que os sistemas filosóficos de seu tempo não
podiam ser estabelecidos mediante argumentos, não possuindo, por..
tanto, autoridade que a razão o obrigasse a aceitar.

Kierkegaard escreveu muito. Seu estilo não era desprovido de
humor, sendo jovial e geralmente muito poético, ainda que desfi..
gurado pela penetrante autoconsciência que o levou também a es-
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eonder-se constantemente por trás de pseudônimos e a escrever lon
gas e tediosas polêmicas (geralmente contra si mesmo). Ele
estava interessado principalmente em defender a fé cristã, escre
vendo sempre, direta ou indiretamente, visando tal fim, e, ao fa
zê-lo, inventou o nome, se não a filosofia, do "existencialismo",
contribuição pela qual ê hoje principalmente conhecido. Sua fi
losofia é um claro exemplo de reação contra o idealismo que
também não é uma forma de empirismo ou ceticismo. Importa
considerar que, no curso de tal reação, uma vez mais o sujeito
é reafirmado como a base de todo pensamento filosófico. O caso
da primeira pessoa chega a adquirir a mesma importância princi
pal que tivera para Descartes e Hume. A principal diferença é
que Kierkegaard não está intcresado nas propriedades do indiví
duo, nem no conhecimento do mundo que delas poderíamos ex
trair, mas no óbvio fato da existência individual, concebido in
dependentemente de todas as nossas tentativas de conceituá-lo, de
descrevê-lo ou de inferi-lo ou não de modo a substituí-lo como
Schopenhauer o substituíra por uma idéia universal.

O primeiro e principal alvo de Kierkegaard foi Hegel. Ele
atacou a idéia de espírito "universal" e a tentativa hegeliana de
descrever a natureza e o desenvolvimento do espírito in abstracto
que lhe era associada, sem se referir ao indivíduo. Segundo Kier
kegaard, a verdadeira essência do espírito - sua essência como
"subjetividade" - é revelada no indivíduo. Opôs-se particularmen
te à filosofia hegeliana da história, percebendo com justeza que
ela provocava não somente a deificação da história, mas também
a perda do sentido da responsabilidade individual para com os
eventos. Tal sentido foi algumas vezes por ele descrito como
"subjetividade", noutras como "pathos existencial" e. noutras
ainda, como "ansiedade"; sem ele, são negadas toda liberdade,
toda vida ética e toda esperança de salvação religiosa.

Muitos dos Jovens Hegelianos - como Bruno Bauer (18090
82) e David Strauss (1808-74) - já tinham participado do
processo de desenvolvimento de uma teologia da história que, ao
preparar o caminho para o materialismo marxista. possibilitou •
concretização dos temores kierkegaardianos concernentes à trans
ferência da fé religiosa de Deus para o mundo. Kierkegaard con
siderou tal transferência um mal irremediável, e o resultado ine
vitável da renúncia da existência individual como a premissa da
filosofia. [Ele criticou corretamente a lógica hegeliana como tra
ma ilus6ria, argumentando em seu principal texto filosófico, P6.t
escrito não cientifico e definitivo (1846). que a "lntroduçlo de



186 INTRODUÇÃO À FiLOSOFIA MODERNA

movimento na lógica é uma clara confusão da ciência lógica". Q
"sistema lógico" de Hegel, ao tentar regulamentar o mundo e sua
história nas concepções de uma ciência universal (Wissenschaity,
deve inevitavelmente malograr. A lógica, como a ciência da in
ferência, não pode provar suas próprias premissas. Por conse
guinte, estas devem ser obtidas de alguma outra fonte. Além disso,
o "sujeito universal" hegeliano não é mais que a ausência de su
jeito. O único sujeito legítimo é concreto, individual e, num sen
tido mais profundo, inacessível às leis do pensamento. A lógica
é atemporal, vazia de conteúdo, ao passo que o indivíduo en
contra sua essência no tempo, nele representando o drama que o
define com exclusividade. O movimento que Hegel quis ver na
lógica reside apenas no indivíduo.

Kant já dissera que tinha criticado as pretensões da razão a'
dar oportunidade à fé. Não sei com que se-riedade disse ele tal
coisa, pois o contraste entre razão e fé pertence às concepções
medievais que estão longe demais do idealismo transcendental
kantiano para lançar sobre este alguma luz. Contudo, certamente
é verdade que há muita afinidade entre Kierkegaard e aqueles
pensadores que foram. os primeiros a apresentar tal contraste
como central para a visão cristã do mundo. De fato, podemos
considerar a filosofia de Kierkegaard uma exposição peculiar
mente moderna, bem como caracteristicamente protestante, do
famoso "credo quia absurdum" de Tertuliano.

A filosofia de Kierkegaard começa e termina com o indiví
duo, que, grosso modo, é o sujeito cartesiano; seu predicamento
é descrito por Kierkegaard como um predicamento da "subjeti
vidade". Para caracterizá-lo mais completamente, Kierkegaard
considera-o necessário para desenvolver uma filosofia da existên
cia. Mas, como ele alega, um sistema existencial é impossível,
já que qualquer sistema, ao abstrair a partir da individualidade
daquilo que descreve, deve ignorar o que é importante, isto é, a
própria existência. Como quase todo filósofo que situou seu as
sunto no inefável, Kierkegaard prossegue falando muito sobre isso.
Em dado momento, ele parece aceitar (no famoso Ou... ou,
1843) a concepção hegeliana do "momento de consciência", ale
gando então que a essência do indivíduo é temporal, mas que essa
existência no tempo é condicionada por uma inerradicável ânsia
de eterno. O modo de vida "estético", o mais evidentemente aces
sível à consciência romântica, une o sujeito ao que é temporário,
fixando sua alma no imediato. A consciência estética encontra
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seu paradigma de vida pessoal naquilo que é mais determinado
pela passagem do tempo - o erótico. "O princípio estético es
sencial" é "o de que o momento é tudo, e, na mesma medida,
essencialmente nada". Ao contrário, a consciência ética reconhece
o destino do indivíduo fora do tempo. Do ponto de vista ético,
a vida individual é uma aspiração à eternidade. Portanto, recusa
sujeitar-se ao temporal. Por isso, não se perde nas abstrações do
pensamento lógico, mesmo que estas, em certo sentido, represen
tem o mundo sub specie aeternitatis. Ter de recorrer à abstração
é simplesmente abrogar a existência. É impossível conceber a exis
tência sem movimento e, conseqüentemente, exprimir sua reali
dade eterna. A consciência ética encontra o sujeito suspenso entre
o tempo e a eternidade, rejeitando o primeiro, mas sendo inca
paz de aprender a segunda sem perder sua identidade. Então,
que pode fazer o sujeito para alcançar não apenas a eternidade
como também capturar - e, de fato, instituir - sua realidade
como existência individual?

Aqui, Kierkegaard apela para sua doutrina da fé. A razão,
que produz somente abstrações, nega nossa essência individual.
Tal essência é subjetividade, e esta só existe no "salto da fé", ou
"salto para o desconhecido", pelo qual o indivíduo participa da
mesma sorte que a eternidade da única maneira que também
garantirá seu ser atual.

Kierkegaard foi um cristão convicto, apesar de, durante toda
a sua vida, ter reagido contra a frieza e a hipocrisia generalizadas
da Igreja Protestante de seu país. Assim sendo, dedicou muitos
de seus escritos à tarefa um tanto autofrustrante de mostrar que
a fé cristã é precisamente a que melhor empreende seu salto
existencial. Esforçando-se para estabelecer tal coisa, introduziu a
doutrina de que "verdade é subjetividade". Considerou as con
cepções tradicionais de verdade - como correspondência com a
realidade ou como coerência com o sistema de idéias verdadeiras
- igualmente vazias, não porque sejam falsas, mas devido ao
fato de serem tautológicas. A verdade como tudo mais, s6 deixa
de ser vazia quando relacionada com o sujeito. E. "para uma
reflexão subjetiva, a verdade torna-se questão de apropriação,
de intimidade, de subjetividade, devendo o pensamento sondar
cada vez mais profundamente o sujeito e sua subjetividade".

Como idéia literária, e como convite à exaltação do indi
víduo a uma posição eminente nunca antes por ele alcançada,
isso é muito compreensível. Mas como doutrina filosófica apro-
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senta a óbvia fraqueza de suprimir a distinção entre aparência e
realidade. Pois a verdade, o conceito em cujos termos tal dlstin
ção tem finalmente de ser feita, tem sido absorvida no domínio
da aparência, resultando conseqüentemente na obscura definição
de que a verdade é "uma incerteza objetiva sustentada num pro
cesso de apropriação da mais passional intimidade"; por conse
guinte, "o modo de apreensão da verdade é precisamente a ver
dade". Podemos expressar isso de forma mais simples dizendo
que, para Kierkegaard, não há mais qualquer distinção entre su
jeito e objeto. O salto para a subjetividade e o salto da fé são,
enfim, uma e a mesma coisa e, embora Kierkegaard suponha que
o indivíduo, no fim desse processo vertiginoso, se ache emergindo
na realidade plena da "vida ética", certo de sua própria eternida
de e, não obstante, vivendo no tempo com verdadeiro "pathos exis
tencial", é difícil perceber de que modo ele imagina conseguir isso.
O melhor que ele pode fazer, em seu estado de subjetividade é
acreditar que o mundo é maior que ele, talvez com a "ironia r0

mântica" tão bem descrita por Hegel em suas Conferências sobre
estética. Mas acreditar não é saber e a ironia não substitui a con
vicção.

O brilho de Kierkegaard como escritor e crítico mais do que
compensa seu grande fracasso filosófico. O estudo de um filósofo
com o qual ele tem sido com freqüência comparado sugere que
tal ética de "subjetividade" sempre exigirá dotes altamente líterâ
rios. E Friedrich Wilhelm Nietzsche (1844-1900) certamente pos
suia tais dotes. Entretanto, longe de empregá-los na defesa do cris
tianismo, Nietzsche deixou-se guiar, em parte, por uma hostilidade
a essa religião que alguns têm considerado o reflexo da insanidade
que o acometeu no fim de sua vida. Ao fazermos um retrospecto
de sua vida, tal hostilidade deve provavelmente parecer obsessiva,
se não tediosa. Felizmente, porém, não é esse o aspecto mais im
portante do pensamento de Nietzsche.

Nietzsche foi um moralista, mas um moralista capaz de con
siderável ingenuidade metafísica. Tomou como ponto de partida o
famoso apotegma "Deus está morto". Quem primeiro atribuiu
importância filosófica a tal observação foi Max Stimer (1806
1856), num impressionante livro intitulado O único e sua proprie
dade (1845). Stirner pertenceu ao grupo de "Jovens Hegelianos"
que se apôs à tese hegeliana de que o indivíduo só alcança a li
berdade e a auto-rea1ização nas formas institucionais que o com
pletam e constrangem (ver p. 207). Ele foi o mais ortodoxo dos
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que adotaram tal atitude. rejeitando todas as instituições, todos
os valores, toda religião e, de fato. todas as relações, a não ser
aquelas de que o ego individual podia apropriar-se. Stirner, uma
espécie de Kierkegaard ateísta, aproveitou-se, como este, da ca
pacidade de produzir muitas palavras a partir do inexprimível es
tado de isolamento por ele enaltecido. Nietzsche, ao contrário,
foi mais sucinto e sutil.

A filosofia de Nietzsche, como a de Kierkegaard e a de Stir
ner, parte do indivíduo; mas, diferentemente de seus predecesso
res, Nietzche manteve profundo ceticismo com relação à possibi
lidade de restar no indivíduo algo significativo depois de retirado
o véu da aparência. Aceitou a doutrina de que toda descrição,
sendo conceitual, abstrai a partir da individualidade daquilo que
descreve. Ademais, considerou peculiarmente perniciosa a des
crição e classificação do indivíduo, na medida em que somente
atribuía a cada indivíduo a "natureza comum", que ele tinha o
dever de "superar". Nietzsche tentou evitar os paradoxos que sua
posição envolvia, adotando uma atitude cética com relação a
todas as formas de conhecimento objetivo. Repetiu os argumentos
de Hume concernentes à causalidade, bem como a rejeição kan
tiana da coisa-em-si. (A coisa-em-si é produto do vulgar senso
comum que todo filósofo verdadeiro deve combater.) Nietzsche
buscou um "ceticismo de exaltação à vida" que transcendesse
todas as doutrinas resultantes do "instinto de rebanho", permi
tindo assim ao indivíduo emergir como senhor, e não como es
cravo, da experiência a que está condenado.

Nietzsche opôs, então, a moralidade do "senhor" à morali
dade do "escravo", assestando tal idéia não apenas contra o cris
tianismo ortodoxo, mas também contra a perspectiva igualitária
de seu tempo e contra a conclusão do argumento do "senhor e do
escravo" apresentado por Hegel (ver pp. 172-73). Em Para allm
do bem e do mal (1886), Nietzsche alega que nio há fatos mo
rais, mas apenas diferentes modos de representar o mundo. To
davia, podemos representá-lo de modo a expressar e acentuar a
força de alguém, assim como podemos fazê-lo sob o aspecto de
fraqueza interior. Obviamente, é próprio do homem engajar-se na
primeira dessas atividades, em vez de na segunda. Só então ee
mandará sua experiência, sendo desse modo por ela realizado.
Esse pensamento levou Nietzsche a reapresentar a filosofia ari~

totélica da virtude, ou excelência, mas de forma peculiarmente
moderna. Como Arist6teles, Nietzscho encontrou o objetivo da
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vida na "plenitude", residindo a excelência nas qualidades que
-eontríbuem para tal fim. Naturalmente, o estilo de Nietzsche é
muito diferente do de Aristóteles, sendo poético e exortativo
(como no famoso pasticho da profecia do Antigo Testamento
intitulado Assim falou Zaratustra (1892). Sua retórica, porém,
dissimula argumentos tão aristotélicos que devem ser reenuncia
dos como tais.

Em primeiro lugar, Nietzsche rejeita a distinção entre "bem"
-e "mal" como sintetizadora de uma moralidade teológica inade
quada a um homem sem crença religiosa. Quando contrastada
com "mau", a palavra "bom" tem sentido claro, em que o bom
e o mau são os bons e maus espécimes da humanidade. Entretan
"to, carece de sentido claro quando contraposta ao termo "mal".
O bom espécime é aquele cujo poder é mantido, e que, por con
-seguinte, floresce. A capacidade de florescer não reside na "boa
vontade" de Kant (a quem Nietzsche descreveu como uma "ara
nha catastrófica") nem no objetivo universal dos utilitaristas.
("Quanto à felicidade, só o inglês visa tal coisa.") Deve ser en-

-eontrada nas disposições de caráter que permitem o exercício da
vontade, ou seja, disposições como a coragem, o orgulho e a fir
meza. Tais disposições, que também se situam entre as virtudes
aristotélicas, constituem o autodomínio. Também permitem o do
mínio de outros, impedindo a grande "maldade" da auto-humilha
ção. Não é suprimindo as paixões que alcançamos tais disposi
-ções - ao contrário, as paixões participam do caráter virtuoso de
modo determinante. O homem nietzscheano é capaz de "querer
-que seu próprio desejo seja uma lei para si mesmo". (Aristóteles
alegara que a virtude não consiste na ausência de paixões mas em
-que elas sejam ordenadas corretamente.)

Como Arist6teles, Nietzsche não foge às conseqüências de sua
posição antiteol6gica. Já que o objetivo da vida boa é a excelência,
o filósofo moral deve apresentar-nos o ideal da excelência huma
na. Além disso, o desenvolvimento moral requer o aperfeiçoamento
do que é comum, do rebanho e do "demasiadamente humano". Em
.conseqüência, esse ideal, por sua natureza, está além do alcance
do homem comum. Ademais, o ideal pode ser (Aristóteles), ou
até mesmo deve ser (Nietzsche), repulsivo àqueles cuja fraqueza
de espírito priva de simpatizar com algo que não é mais fraco que
eles. Aristóteles chamou essa criatura ideal de "homem de grande
.alma" (megalopsuchos); Nietzsche chamou-ade de "Ubermenseh'i'
("Super-Homem"). Em cada caso, o orgulho, a autoconfiança, o

.~
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desdém pelo trivial e o inútil, juntamente com uma arrogante e
alegre perspectiva, e sempre com o desejo de dominar e nunca ser
sobrepujado, eram considerados atributos essenciais do homem au
to-realizado. :Ê fácil zombar dessa descrição, mas nesse caso fortes
argumentos serão apresentados em favor da concepção de que não
há visão coerente da natureza humana (além da teológica) que
não tenha como corolário um ideal semelhante de excelência.

A essência do "novo homem", a quem Nietszche assim anun
ciava ao mundo, era a "gaia ciência", isto é, a habilidade de fazer
opções com o eu [seIf] por inteiro, não estando, portanto, em
desacordo com os motivos do ato de cada um. O objetivo é o êxi
to, não apenas deste ou daquele desejo, mas da vontade a eles.
subjacente. (Em Nietzsche, encontramos a reemergência da von
tade schopenhaueriana corno algo positivo e individual, com um
objetivo específico, ou seja, o domínio pessoal sobre o mundo. A
admiração inicial de Nietzsche por Richard Wagner e seu subse
qüente ataque passional expressam o mesmo relacionamento am
bivalente com Schopenhauer.) Esse êxito é essencialmente o êxito
do indivíduo. Não há lugar para a piedade na concepção nitzsche
ana do homem ideal, pois ela não passa de uma fascinação mór
bida fracassada. :B a grande debilitadora da vontade e constitui o
sentimento comum entre os escravos, perpetuando sua escravidão.
A principal acusação que Nietzsche faz ao cristianismo é a de
que essa religião promoveu tal sentimento mórbido à condição
de único critério de virtude, preparando desse modo o caminho
para a moralidade "escrava" que, fundamentando-se na piedade,
deve inevitavelmente rejeitar o que é dominante e forte.

Até certo ponto, podemos considerar tudo isso uma reforma
lação em linguagem atual do ideal aristotélico de sabedoria prá
tica. Quando combinada com o ceticismo teórico de Nietzsche,
levou a concepção que às vezes chamamos de pragmatismo, con
soante a qual o único teste de verdade é o "prático". Visto que não
há fatos, mas somente interpretações, o teste da verdade de uma
crença deve residir em seu êxito. A verdadeira crença é aquela que
aumenta o poder de alguém; a falsa crença é a que o diminui.
Isso facilitou a Nietzsche recomendar a crença numa doutrina
metafísica que contrapõe consideráveis obstáculos ao pensamento
sóbrio - a doutrina do eterno retorno. Pois, por mais difícil que
possa se justificar a asserção de que tudo acontece repetidas.
vezes ao longo da eternidade, tal crença certamente é algo que
incentiva a "vontade de poder". Se se acreditar no eterno retorno,
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tornar-se-á mais fácil "viver de maneira a desejar viver nova
mente". Mas, nesse caso, como explicar a mais estimulante das
crenças, isto é, a crença numa divindade onipotente de quem se
diz "Peça e te será dado"? Não podemos evitar a impressão de
que o fato de Nietzsche ter estendido passionalmente seu egoísmo
ao domínio da metafísica causa mais confusão do que seus dotes
retóricos foram capazes de dissimular.



Parte N

A transformação política





Capítulo 14

A filosofia política de
Hobbes a Hegel

~ A filosofia moderna, diferentemente da antiga, tem considerado
I a epistemologia e a metafísica como sua atividade principal, tor
}nando periféricas as-aplicações políticas do pensamento filosófico
I Kant, um dos dois maiores filósofos modernos, escreveu de modo
"ingênuo e fragmentário sobre política; o segundo - Wittgenstein
=-ignorou-a completamente. A- mais famosa obra deí'lãlãõ"cOD
~isteIiã--sustentação- de um argumento que é conscientemente
político em todos os seus aspectos e, não obstante, totalmente
filosófico. Os poucos filósofos modernos que tentaram rivalizar
com ele geralmente imitaram sua postura, com a diferença deca
recerem da disciplina filosófica de seu método. Como Marx, têm-se
inclinado a basear suas observações numa mistura de antropologia
a priori e economia pseudocientífica. :É possível que a única exce
ção real a tal generalização - o único filósofo moderno que con
cebeu filosoficamente todo o objeto da pofltica, considerando

Uquase todo pensamento filosófico possível de aplicações políticas 
I seja Thomas Hobbes ill88-1679), devendo este capítulo começar

com breve coíiS1derãÇão de seu Leviatã.
Publicado em Paris em 1651, dois anos ap6s a execução do

Rei Carlos I, o Leviatã apresentava alguns aspectos provincianos.
Visava justificar o poder monárquico e a autoridade que lhe era
associada numa época que se mostrara capaz de subverter o pri
meiro e desdenhar a segunda. Grande parte dos argumentos do
Hobbes são, portanto, ad hoc, sendo prejudicados por seu zelo
para com um sistema político que, intrinsecamente admirável ou
não, por certo não é a única conseqüência necessária do pensa-

Imento filosófico. Isso não o. impediu de influenciar amPlamente.
'Seus contemporâneos, inspirando até mesmo o republicano Spino
za, cujo Tractatus Politico-Theologicus (1670) deu aspecto m••
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universal à concepção realista da natureza humana e ao arrogante
desdém pelos modismos políticos que caracterizaram Hobbes. O
fato de o empirismo de Hobbes ser toscamente formulado, mas
inflexível mostra até que ponto o espírito empirista está na base
da moderna filosofia política, constituindo o princípio gerador das
principais doutrinas do Estado, mesmo quando estas são expressas
nos escritos de um filósofo como Spinoza, para quem a razão e
não a experiência é o último tribunal de apelação.

Hobbes preocupava-se principalmente com o conceito de so
berania e com os direitos e poderes que lhe eram associados.
Concebeu a associação civil como um "comunidade", organizada
em torno do poder soberano e por ele influenciada, assim como
as partes de um organismo se organizam ao redor de um ativo
princípio vital singular. A analogia orgânica era muito importante
para Hobbes, habilitando-o não só a descrever a natureza do po
der soberano, como também a separá-lo intelectualmente de qual
quer pessoa particular, assembléia ou processo constitucional, que
poderiam ser por nós considerados - neste ou naquele sistema
político - incorporadores de tal poder. Em conseqüência, suas
idéias sobre soberania deveriam ser aceitas por muitos que não
compartilhavam de sua convicção de que, a menos que o poder
soberano encontre expressão concreta num monarca, não faz jus
à obediência do cidadão nem mantém a coesão do Estado. O em
pirismo extremamente tosco de Hobbes levou-o a uma filosofia
da mente que conferia pouco poder de persuasão àquele pensa
mento, ou à analogia entre a vida de uma comunidade e a vida
de um indivíduo. Tal analogia, porém foi posteriormente resta
belecida por Hegel, acarretando todos os benefícios filosóficos
que Hobbes fora incapaz de prover-lhe. Então, certamente, co
meçou a parecer persuasiva.

Tendo em vista os objetivos deste capítulo, o único pensa
mento mais importante que encontramos em Hobbes reside em
sua asserção de que não pode haver "obrigação para qualquer

\
homem que não provenha de um ato seu". A história da filosofia
política no século XVIII é, em grande parte, a história desse pensa
mento, e da crescente convicção de que é falso ou que serve para
ocultar algo muito mais importante. Se o pensamento é correto,
então isso quer dizer que ninguém vem ao mundo sobrecarregado
de obrigações, e que nenhum Estado tem o direito de exigir sub
missão, a não ser que resulte de um ano de "consentimento" 
por mais tácito, irrefletido ou espontâneo que seja - da parte
do cidadão. (Temos de compreender que, quando Hobbes fala de
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"ato", refere-se a um ato intencional de um tipo que podia ser
considerado como ostentando intrinsecamente a criação e aceita
ção de uma obrigação. A promessa é claro exemplo disso; tam
bém o é o engajamento consciente numa atividade de acordo com
as leis comuns do contrato e do negócio.)

Hobbes encontra seu paradigma da obrigação nas relações
contratuais e semicontratuais entre "adultos condescendentes"
(para usar o termo moderno), o que naturalmente constitui es
tranho ponto de partida para a defesa do regime monárquico, em
que a soberania usualmente possui direitos sobre o cidadão que
transcendem qualquer coisa que o próprio cidadão possa contrair
ou até mesmo compreender. Todavia, Hobbes acreditava que, aqui
escendo aos benefícios do regime, o cidadão aceita a ordem es
tabelecida da comunidade, obrigando-se a isso. A soberania, que
apenas é a incorporação da vontade dessa ordem, age, portanto,
com a autoridade de todos aqueles que, pública ou secretamente,
buscaram sua proteção.

A base filosófica da mencionada observação de Hobbes é
importante para o que abordaremos agora. A filosofia política,
desde suas origens, têm-se preocupado com uma distinção muito
importante - a distinção entre direitos (que somente são impos
tos em nome da justiça) e poderes (que são impostos aconteça o
que acontecer). A República de Platão inicia-se com uma argu
mentação que pretende reduzir os primeiros aos segundos; o ma
terialismo histórico de Marx considera os primeiros como meros
reflexos institucionais dos segundos, só concedendo realidade ma
terial aos poderes. Hobbes, preocupado com a legitimação, perce
beu quão frágeis são nossas concepções humanas de justiça quando
não sustentadas pelo poder material. Assim sendo, que possibilita
o exercício da justiça? Ela não pode existir no "estado natural", em
que a vida do homem é "sórdida, pobre, solitária, bruta e curta",
sendo portanto, um artefato tomado possível pelo poder do Estado.
Desse modo, o poder soberano cria a possibilidade de uma ordem
justa. Ao mesmo tempo, Hobbes reconheceu que distinguimos o
poder soberano legítimo do ilegítimo. Será isso apenas - como
um marxista "vulgar" nos persuadiria - uma ilusão ideológica? Ou
possui alguma base independente na realidade - ou seja, indepen
dente do evidente motivo que todos nós temos, sem avidez ou eo
vardia, para acreditar que, onde há poder, há também direito?

.B 6bvio que o direito s6 existe entre pessoas, caracterizando-se
estas pelo fato de poderem dedicar-se a transações voluntárias, ad
quirindo desse modo pelo menos um sentido de obrigação mútua.
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Por conseguinte, afigurava-se claro para Hobbes que podemos dar
sentido aos "direitos" se os fazermos remontar, mediante a com
plexa história que os envolve, aos atos que primeiramente
fizeram surgir o sentido de obrigação. Os direitos podem ser con
siderados conferidos por esta ou aquela pessoa. Encontram seu
fundamento objetivo num hábito reflexivo que não só informa o
comércio amigável entre os seres racionais mas também lhes é in
dispensável. Sua origem é totalmente diferente da origem do po
der, podendo, conseqüentemente, pronunciar um juízo sobre o
exercício do poder, mesmo quando este visa subvertê-los. Obvia
mente, a comunidade feliz é aquela em que direito e poder estão
associados, de modo que o sentido de obrigação confere sua auto
ridade aos poderes de facto que visam sua obediência. Tais refle
xões suscitam grandes questões filosóficas, acerca não somente
da natureza da ação racional, como da relação entre fato e valor.
Mas servem parcialmente para explicar por que tantos filósofos
morais e políticos têm-se concentrado no ato de prometer como
ponto de partida para suas investigações. Também mostram a
base filosófica de uma doutrina que devia evoluir, através de Lo
cke e Rousseau, até tomar-se uma das mais influentes idéias po
líticas, ou seja, a doutrina do contrato social (ou "pacto", como
Locke a denominava).

A obra de Locke chamada Dois tratados do governo (1689
1690) foi, como o Leviatã escrita para defender forças políticas
que buscavam predominar na Inglaterra de seu tempo. Tal época
não favorecia a monarquia absoluta, mas a monarquia mitigada
do regime parlamentar, ameaçada, como acreditava Locke, pelos
Stuart, e sustentada pelos grandes whig, em cujas fileiras era par
ticularmente ativo seu próprio patrono, o primeiro Lorde de Shaf
tesbury. O primeiro tratado era uma polêmica contra a doutrina
do direito divino dos reis, tal como fora recentemente advogada
por Sir Robert Filmer. Tendo em vista nossos interesses, essa
obra um tanto provinciana é irrelevante, exceto como ilustração
de que a disputa que animava Locke era a mesma que estimulara
Hobbes - a disputa sobre a natureza e alcance da legitimação.
No segundo Tratado, Locke faz o que talvez seja a primeira ava
liação ampla das verdadeiras conseqüências lógicas da concep
ção contratual do Estado de Hobbes,

Diferentemente de Hobbes, Locke acreditava que o estado
natural que "precede" (de fato ou em pensamento) a formação
da sociedade tem sua lei. Seja ou não tal lei. promulgada num
estado natural, ela aí existe, já que a razão (que, por sua vez, é
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o meio pelo qual Deus nos manifesta sua vontade) a incute nas
mentes humanas. Essa "lei de natureza" produz os "direitos na
turais" comumente reconhecidos por todos os seres racionais,
qualquer que seja a constituição política particular que lhes poderia
ter sido independentemente imposta. Ao concordar com a exis
tência de tais "direitos", Locke mostrou-se influenciado pelo fi
lósofo eclesiástico Richard Hooker (1533-1600), que, por seu
turno, adotara e reelaborara a idéia medieval de "lei natural", a
fim de conferir à Igreja uma autoridade que pudesse transcender,
regulamentar e também participar da autoridade do Estado. A
doutrina do "direito natural" - enunciada e defendida de várias
maneiras - ainda tem seus adeptos. Caracteriza-se por seu cará
ter "internacional"; especifica direitos que supomos independerem
dos direitos produzidos por qualquer sistema político particular, a
eles antecedendo. Desse modo, pode propor uma corte de apela
ção contra as leis particulares injustas para o cidadão. Por essa
razão, a noção de "direitos humanos" (a forma mais recente de
tal doutrina) tem aparentemente proporcionado ao liberalismo
norte-americano, fundamentado constitucionalmente na filosofia de
Locke, uma crença internacional para rivalizar com as idéias so
cialistas. Em conseqüência, tem conferido algum tipo de legitima
ção a uma luta pelo poder que transcende as fronteiras de qual
quer nação particular.

Ao longo da história da filosofia, a questão referente a
"Como pode haver direitos naturais?" ostenta muitas formas e
disfarces, mas Locke faz jus ao mérito de ter formulado clara
mente tal questão e de tê-la respondido de forma inflexível. Pare
da-lhe que a razão nos obriga a reconhecer a existência de di
reitos independentemente de qualquer convenção, acordo ou con
trato que poderia contribuir para criá-los. Para usar uma expres
são antiga, há direitos resultantes da natureza e não da convenção.
Há, por exemplo, direitos naturais à vida, ao limbo e à liber
dade pressupostos no ato de escolher. Também há um direito n..
tural à propriedade, em cuja defesa Locke oferece um interessan
te e influente argumento. Ao fundir seu trabalho com um objeto,
como quando cultiva um campo ou transforma uma matéri..pri
ma, o homem "faz seu esse objeto". Assim, transforma uma rei..
ção de poder numa relação de direito. Ninguém mais pode agora
fazer uso exclusivo do objeto em questão sem negar seu direito.
Não obstante, tal direito surgiu de modo totalmente natural. Não
envolvia a intercessão de qualquer acordo ou uso convencional
que poderia ter-lhe servido de "base". B proprio da razio perce-



200 INTRODUÇÃO À FILOSOFIA MODERNA

"I
ber que essa "fusão do trabalho com o objeto" gera a proprie-
dade. Um homem possui o campo que lavra assim como possui
as partes de seu corpo. Contudo, como Locke reconheceu, direitos
desse tipo serão passíveis de restrição. Dois homens podem arar
o mesmo campo; ou posso dever a oportunidade de "fundir meu
trabalho" com um objeto a você, que, por meio de seu próprio
trabalho, já me colocou, ou ao objeto, na relação apropriada.
Mas essa suscetibilidade à limitação não nega a conclusão de que
tais direitos de propriedade são naturais.

Quão convincente é essa doutrina? Sua importância histórica
dificilmente pode ser negada. Não só utiliza claramente as idéias
medievais de lei natural, como também provê uma expressiva
terminologia para descrever a essência da propriedade material.
Tal terminologia talvez situe pela primeira vez, e certamente não
foi a última, o conceito de trabalho humano abstrato no centro
do pensamento político. Adernais, implica uma conexão entre li
berdade humana e acesso ao produto do trabalho. Tal aspecto
deveria posteriormente chamar a atenção de filósofos políticos
de todas as convicções.

Apesar dessa importância histórica, contudo, é extremamente
difícil aceitar a exposição lockeana da doutrina de um direito
natural, ou os exemplos particulares que dela dá. Que caracte
rísticas da razão a tornam capaz de perceber o direito natural?
Supõe Locke que há leis a priori da razão prática semelhante ao
imperativo categórico de Kant? Ou supõe que há uma noção de
justiça que podemos expor claramente sem nos referirmos aos
conflitos políticos particulares com que está permanentemente en
volvida? A tal questão, Locke só dá uma resposta teológica. Não
diz por que a "fusão de trabalho" nos capacita a passar de um
mero fato natural (o de que O'S homens fazem coisas) a uma lei
de direito (a de que os homens possuem coisas). Não obstante,
tal concepção tem um poder intuitivo de fazer com que os filóso
fos se voltem para ela muitas vezes.

Mesmo que haja direitos naturais, não devemos 'Supor que
num estado natural, todos os homens os observem. Conseqüen
temente, a sociedade e suas instituições são necessárias, deman
dando tais instituições formas de obediência e criando formas de
obrigação que sobrepujam o que pode ser considerado meramen
te "natural". Assim sendo, isso suscita a questão: que critério de
direito e legitimação vigorará além do domínio da "lei natural"?
A resposta de Locke é substancialmente a mesma de Hobbes. O
critério de legitimação é a anuência mútua, devendo a constitui-
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ção civil resultante ser elaborada contratualmente, pois surge do
um "pacto original". Tal se dá porque toda ordem social requer,
de muitas maneiras, a restrição da liberdade de que um ser racio
nal desfruta num "estado natural". Além disso, é impossível as
segurar que ela também não infringirá seu "direito natural". A
título de que pode então um ser racional ser privado de seus di
reitos e liberdades? Só quando ele próprio, ao perceber a vanta..
gem que lhe advém ao fazê-lo, não se compromete a desfrutá
los. Assim sendo, por sua vez, a ordem civil possui um benefício
que é obrigada a conferir-lhe - aquele pelo qual ele pactuou. B
difícil descrever tal benefício, mas sabemos pelo menos que ele
inclui uma medida de segurança em matéria de vida, limbo e pro
priedade, juntamente com outros confortos da sociedade humana
e o bem-estar material que podem ser proporcionados pela ordem
eficiente de uma sociedade. O "pacto original" não é, entretanto,
realizado com um poder soberano, já que a existência de tal poder
é, conceitualmente falando, o resultado final e não o que fun
damenta tal pacto. Faz-se esse pacto entre seres livres num estado
natural no momento em que renunciam mutuamente aos seus di
reitos e à sua liberdade, esforçando-se juntos para o bem comum.

Não nos devemos opor a tal concepção, afirmando que ela é
historicamente absurda. Locke reconheceu que as sociedades não
se formam desse modo, e que não podemos esperar que a suces
são dos eventos políticos reflita as prioridades lógicas suficientes
para justificá-las. Portanto, para separar história e razão, Locke
introduziu a noção de consentimento tácito, dizendo que não há
um contrato explícito que dê início à sociedade, mas que uma
ordem civil, quando legítima, o é pelo consentimento tácito de
seus cidadãos, consentimento esse que, para sermos mais claros,
podia ser representado na forma de um "pacto" explícito que de
fina os direitos e deveres dos participantes, à maneira de um
contrato legal. Infelizmente, a metáfora agora começa a se afigu
rar precária. Fiel ao seu espírito seiscentista, Locke encontrou
menos dificuldades que nós para postular um meio (ou seja,a
migração para um "lugar vago") pelo qual o consentimento do
cidadão ao sistema que o envolve poderia, ao tomar-se consciente,
ser também negado. Sabemos agora que há muito poucos "lugares
vagos" e, em conseqüência, que é muito problemático descrever
o que representaria para um cidadão singular retirar seu apoio
ao sistema que o envolve e (se ele é ditoso) o protege. Mas en
tão, pari passu, devemos deparar-nos oom o mesmo problema
para compreender o que é não apenas viver numa ordem política.
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mas também nela consentir. Nesse caso, a metáfora de um con..
trato 'Social toma-se bastante obscura.

Locke introduziu no pensamento político outra concepção
muito influente, ou seja, a da separação dos poderes. A soberania
de Hobbes é a fonte autônoma singular que dá origem a todas
as ações da comunidade. Seus poderes são simultaneamente le
gislativos, militares e domésticos. Locke alegava que, mesmo que
tais poderes sejam, na prática, exercidos coletivamente ou por uma
autoridade singular, são teoricamente separáveis, podendo ser não
apenas independentemente exercidos como justificados. Foi ainda
mais longe ao afirmar que esses poderes já estavam de fato se
parados - pelo menos, até certo ponto - na constituição da
Grã-Bretanha, e que eles deviam ser separados para que essa cons
tituição fizesse jus ao consentimento de seus súditos. Sugeriu que
os poderes que ocasionalmente são, e sempre deveriam ser, se
parados são os seguintes: o legislativo (que envolve a criação de
leis), o executivo (que envolve a execução dessas leis e a tarefa
de governar) e o "federativo" (que envolve a elaboração de tra
tados e as atividades bélicas).

A doutrina da separação de poderes tornou-se familiar a par
tir da Constituição Norte-Americana, que a reconhece explicita
mente como um de seus fundamentos. Foi adotada e aperfeiçoada
pelo teórico político setecentista Carlos, Barão de Montesquieu
(1689-1755), em seu Esprit des [ois (1749), brilhante celebração
dos princípios que ele considerava adotados pela constituição bri
tânica e recomendava como a única salvação possível para uma
sociedade adaptada aos complexos desejos do homem contemporâ
neo. Tal sociedade deve combinar as mais fortes salvaguardas possí
veis da liberdade com a maior coesão interna, e tal coisa, segundo
Montesquieu, podia ser conseguida por meio da separação de po
deres. Essa separação (na teoria de Montesquieu, entre o executivo,
o legislativo e o judiciário) garante a liberdade individual, ao asse
gurar que cada poder pode ser moderado pelos demais. Também
assegura a coesão, por meio das relações internas entre os pode
res, que possibilita que qualquer um deles seja exercido sem a
cuidadosa cooperação dos outros dois. Até hoje, a discussão acer
ca dessa intrigante concepção não arrefeceu, de modo que agora
é muito difícil separar as doutrinas filosóficas básicas dos vários
preconceitos que com elas se têm mesclado. Todavia, outra con
tribuição do gênio polivalente que foi Locke foi descobrir a ma
neiracomo se decompõe, por assim dizer, a concepção hobbe-
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siana de soberania) conferindo-lhe pelo menos a imagem de uma
base racional.

Talvez a doutrina do "contrato social" seja mais familiar
mente associada ao grande excêntrico Jean-Jacques Rousseau
(1712-1778») que conseguiu confundi-la com a sensibilité sete
contista de modo a torná-la não somente atraente para o homem
comum, como útil para o ambicioso autocrata que pretendesse'
governá-lo. Rousseau proclamou em todos os lugares o senso
comum e a sagacidade política que motivaram Hobbes e Locke.
Encontrou na teoria política contratual não apenas uma doutri
na filosófica da legitimação, mas também um pretexto para admi
rar o "nobre selvagem". Acreditava que o homem é bom por
natureza, só sendo corrompido pelas instituições. (Doutrina em
que a maioria das pessoas acredita quando adolescente e em que
continua a acreditar, com graus variados de histeria, quando fica
mais velha.) Rousseau extraiu desse preconceito uma influente
filosofia da educação (Emile, 1762) e uma bela celebração do
amor romântico (La Nouvelle Héloise, 1761). Foi influenciado
por ela que escreveu o famoso Contrato social (1762). Nessa
obra, a base contratual da sociedade é apresentada com o único
pretexto possível para esta, sendo advogada uma democracia
extrema (oposta ao mero governo representativo) como a melhor
maneira de fazer sentido a doutrina Lockeana do "consentimento
tácito". Mas o livro também mostra, e até certo ponto confronta,
os paradoxos da democracia extrema. Pois a doutrina do contra
to social compele Rousseau a favorecer aquilo que muitos dos
que dele participam individualmente só podem considerar uma
tirania.

Na versão de Rousseau, os termos do contrato são muito
explícitos. Ele envolve "a total alienação de cada associado, jun
tamente com todos os seus direitos, a toda a comunidade". A
razão disso é que, sob os termos de tal contrato, ninguém pode
auferir vantagem pessoal, de modo que o único interesse que visa
quando a ele aquiesce deve ser o interesse pelo bem comum. Por
conseqüência, na versão de Rousseau, o contrato cria uma asso
ciação que possui direitos quase absolutos sobre seus membros,
A associação assim criada, quando passiva, é chamada de "Esta
do" e, quando ativa, de "Soberania". Em sua manifestaç!o ati
va, tem não só personalidade, mas também vontade. Rousseau
chama tal vontade de "vontade geral". Não precisamos deter-nos
aqui detalhadamente na teoria de Rousseau - embora devamos
atentar para a doutrina, fwnosa em sua época, e mortffera uu
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conseqüências da revolução que o pensamento de Rousseau mui
to fez para precipitar, de que aquele cuja vontade conflita com
a vontade geral deve ser por esta constrangido, visto que sua pró
pria participação no contrato social assegura que, por meio disso,
ele simplesmente selá "forçado a ser livre". Importante do ponto
de vista filosófico é a asserção de que a vontade geral não deve
ser considerada a soma das vontades individuais. Como Rousseau
assinala, há uma distinção entre a "vontade geral" e a "vontade
de todos". O contrato original não agrega simplesmente as von
tades dos que o aprovam: faz com que exista um novo tipo de
volição. Essa "vontade geral" é uma entidade separada, vincula
da ao poder soberano, que é concebida em termos pessoais. Essa
parte da doutrina de Rousseau posteriormente viria a inspirar
Hegel.

Por que devemos falar do Estado como uma pessoa? Hegel,
em A filosofia do direito (1821), defronta-se diretamente com
essa questão, tentando reconciliá-la com intuições concernentes à
legitimação que - embora ele respeite a teoria do contrato social
- são fundamentalmente anticontratuais. Kant apresentara uma
concepção de personalidade que envolvia as seguintes caracterís
ticas: uma pessoa é um agente; é autônoma; possui vontade e
razão. Também tem direitos, obrigações e deveres, fazendo par
te de sua natureza ser tratada como fim e não como meio, e
qualquer outro tratamento é simplesmente um modo de negar sua
personalidade. Se ela é ou não necessariamente um organismo,
foi uma questão que Kant tornou obscura, ao substituir a distin
ção entre ser animal e ser racional pela distinção mais obscura
(embora igualmente sugestiva em tal contexto) entre o eu [seIf]
empírico e transcendental. :B claro que a "comunidade" hobbe
siana é um tipo de organismo. Nasce, floresce e morre. Pode ser
ferida e curada, ostentando suas partes uma relação com o todo
que poderia muito bem ser chamada de orgânica. (O conceito de
"organismo" é reconhecidamente um conceito profundo e difícil,
sendo, de Aristóteles até hoje, objeto de muitas discussões filo
sóficas. Nessa conjuntura, seria dissimulador fazer mais que admi
tir que o compreendemos intuitivamente.) Então, que podemos
querer dizer quando asseveramos que a comunidade é também
uma pessoa?
. Hegel responde a tal pergunta dizendo que, em primeiro
lugar, a comunidade tem sua própria vontade, evidenciada pelo
fato de haver atos do Estado, como a declaração de guerra ou
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,3 aprovação de um estatuto, que são apenas atos do Estado. Em
segundo lugar, o Estado possui razão. Age tendo em vista razões,
podendo, ao fazer isso ou aquilo, ser persuadido e dissuadido por
meio de processos constitucionais. Em terceiro lugar, o Estado
possui direitos (contra seus cidadãos e outros Estados). Tam
bém possui obrigações (por exemplo, a de proporcionar o bem
estar de seus membros). Em quarto lugar, o Estado deve ser tra
tado não apenas como meio, mas como fim. Devemos respeitar
seus direitos e considerá-lo com as atitudes interpessoais, que vão
do amor ao ressentimento, por nós reservadas a seres que pos
suem a natureza de fins em si mesmos.

Atentem para o fato de que introduzi uma nova.cepção
- a de Estado. Uma das mais importantes contribuições da filo
sofia política de Hegel reside em sua distinção entre Estado e
sociedade civil, bem como em 'Sua tentativa de demonstrar que,
em termos contratuais, faz sentido falar da segunda, mas não do
primeiro. Ao fazer tal distinção, Hegel foi, até certo ponto, influ
enciado pelo direito romano, que distingue a verdadeira "pessoa"
legal, que possui direitos e obrigações legais, das várias formas
de associação resultantes de vínculos voluntários contratuais ou
semicontratuais entre seus membros, mas que não obtêm, desse
modo, qualquer personalidade legal. (Exemplo da primeira é
uma empresa; das segundas, um clube de futebol amador.) Mas
a base filosófica da distinção é muito mais profunda do que qual
quer conceito jurídico pode revelar. Portanto, tentarei reconstruí
la em termos diferentes.

A política hegeliana se enraíza em sua concepção do eu
[se/f] individual. Todas as teorias contratuais do Estado pressu

.põem que, num estado natural, o ser racional possui autonomia.
De outro modo, como pode ele entrar numa barganha tão signi
ficativa? Hegel negou tal autonomia, não por causa de sua impos
sibilidade histórica, mas devido à sua impossibilidade lógica.
Considerou a autonomia como um tipo de artefato. Ela não é, e
não pode ser, concedida ao sujeito num estado natural, mas é
adquirida mediante o processo de interação dialética com sua
espécie, do qual já consideramos uma parte na parábola do
senhor e do escravo. No estado natural, o sujeito existe como
sujeito puro. Ele tem um tipo de vontade, mas não a autocons
.ciência nem a liberdade que a expressa, emergindo dessa obs
curidade no fim de uma luta (e já que o defensor da teoria do
.contrato se permite um mito histórico, mais o pode Hegel, que
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considerou a história "o revelar-se do conceito"). Só então, à
luz da mutualidade, quando se reconhece como ser social, com
prometido com uma lei moral que o obriga a reconhecer a indi
vidualidade dos outros, considerando-os como fins e não como
meios, é que o indivíduo adquire sua liberdade. Enquanto isso.
a sociedade já existe, não podendo, portanto, ser baseada em
qualquer contrato, visto que a autonomia individual, sem a qual
nenhum contrato pode ser feito, pressupõe a sociedade que supo
mos ser formada por meio dela.

Tal objeção é perspicaz, esclarecendo que a filosofia política
não pode atuar independentemente da filosofia da mente, e que
a noçã~e autonomia individual admitida na teoria do contrato
social (e que ainda tem seus defensores .no liberalismo moderno)
pode de fato suscitar todas as questões políticas que se supõe
que ela responda. Se aceitarmos, porém, a concepção hegeliana
do sujeito, que poderemos dizer sobre o conceito de legitimação?
Novamente imbuído do espírito romano, Hegel chama nossa aten
ção para o conceito de piedade (pietas), Trata-se da habilidade
de reconhecer obrigações que não são produto de contrato, nem
de qualquer outra forma de escolha individual, e de agir levando
em conta tais obrigações, que envolvem o indivíduo desde o nas
cimento, formando sua autoconsciência e imiscuindo-se em sua
liberdade, mesmo antes de ele a adquirir plenamente. Tais obri
gações são as da família. (Hegel refere-se aos deuses domésticos
romanos, ou penates.) Ser desleal para com a família é ser des
leal para consigo mesmo, visto que tal atitude envolve a rejeição
da força sem a qual a liberdade, a vontade e a razão se torna
riam gestos vãos num vazio moral. Conseqüentemente, é parte
essencial da racionalidade reconhecer obrigações que não são
auto-impostos ou "contraídas". Todos os argumentos em prol da
opinião de que um ser racional deve reconhecer como legítimos
os direitos contratuais supõem, portanto, que ele também deva
reconhecer algo mais como legítimo. E a tarefa da filosofia polí
tica é descrever esse "algo mais".

Feita a introdução de um conceito de legitimação que trans
cende o contrato individual, fica mais fácil para Hegel expor e
defender a concepção do Estado como entidade, cuja autoridade
transcende qualquer coisa que pudesse ter-lhe sido conferida por
"consentimento tácito", assim como sua realidade histórica trans
cende a vida de qualquer sujeito individual. Essa grande "pessoa"
obviamente possui direitos que nenhum indivíduo, em sua peque-
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nez, poderia possuir (por exemplo, o direito de exigir a morte
de um cidadão individual). Hegel aboliu, de uma só vez, toda
a doutrina do "direito natural", substituindo-a pela doutrina da
"obrigação artificial". O indivíduo não possui direitos naturais
que transcendam sua obrigação de ser governado pelo Estado que
tem determinado sua autonomia. Tal pensamento pode ser denun
ciado como a concessão do tirano, mas Hegel pensou que não
era assim, baseando sua rejeição a tal crítica numa avaliação da
natureza da liberdade individual.

O indivíduo só encontra sua liberdade no processo de auto
descoberta. Tal processo implica toda instituição que o envolve.
A primeira delas (não só histórica como conceitualmente) é a
família. Uma das importantes contribuições do pensamento polí
tico de Hegel foi que ele reconheceu, o que até então raramente
fora feito, que o ser político extrai seu sentido social de um siste
ma privado. E este é privado no sentido de depender de obriga
ções para com a piedade, sendo que estas nunca poderiam ter
sido contraídas. (Poderia eu ter feito um contrato com meus pais
de eles me conceberem e me criarem em troca de meu amor e
proteção posteriores? A própria sugestão é absurda.) A fanu1ia
e suas obrigações estão, portanto, profundamente envolvidas no
avanço inicial do indivíduo para a liberdade. Mas essas relações
de "piedade natural" não podem completar sua liberdade. O indi
víduo requer uma esfera de livre ação em que possa testar sua
vontade contra outras, alcançando uma resolução em relações
justas. Tal esfera é a do consentimento e, por conseguinte, a do
contrato. Hegel a chama de "sociedade civil": ela constitui o
nexo da associação espontânea que envolve e confere identidade
à família. Podemos descrever essa associação espontânea em ter-
mos contratuais, já que sua essência reside no reconhecimento
mútuo de obrigações resultantes da escolha individual.

Nenhum contrato social, contudo, pode realizar a liberdade
que gera. Permanece sempre vulnerável à tirania da vontade indi
vidual, podendo assim ser rompido a qualquer momento. A ónj..
ca coisa que acrescenta ao agente é um sentido imperfeito da
realidade objetiva da ordem social. 11 uma associação de sujei
tos, mas ainda não um ser objetivo independente. Só no confron
10 com o objeto social é que o indivíduo chega à autoconsciên
eia. Só então alcança uma concepção dos limites de sua ação•
.Quando'os perceber, saberá como expressar sua liberdade dentro
de tais limites. Em suma, a sociedade civil precisa de instituições
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que a protejam e a sustentem, entronizando a realidade objetiva
do corpo político. O Estado constitui a soma dessas instituições,
e se deve possuir a realidade objetiva requerida pela liberdade
individual, deve possuir o status que observamos anteriormente.
O Estado deve ser uma pessoa, com direitos, obrigações, razão e
vontade. Em conseqüência, o pleno florescimento da liberdade
individual só é possível se o indivíduo pode "realizar-se" nas
instituições que lhe circunscrevem os direitos. O que parecia tira
nia é apenas a forma mais elevada e de maior autoconhecimento
da liberdade.

S difícil apresentar todo o conteúdo filosófico dessas idéias,
que se tornarão um pouco mais claras se as relacionarmos com
a idéia de "auto-realização" descrita no Capítulo 12. Mas talvez
valha a pena mencionar o fato de que não constituem a totali
dade do pensamento político de Hegel, mas a estrutura em cujo
interior ele tece argumentos de grande interesse e complexidade,
destinados a subverter as simplificações da política iluminista.
Hegel substituiu as doutrinas do "direito natural" e do "contrato
social" por algo mais plausível como descrição da realidade polí
tica, menos aniquilador como ideologia e, acima de tudo, mais
capaz de avaliar o fato de que o homem é um ser histórico que
cria a si mesmo e a suas instituições mediante um processo con
tínuo, sendo que as legitimações que lhe são associadas só podem
ser plenamente compreendidas em termos históricos.

Encontramos, entre as alegações de Hegel, uma defesa com
plexa da propriedade privada como instrumento indispensável da
liberdade. O direito à propriedade não é um direito natural. E
criado por instituições que, por assim dizer, instilam no mundo
as relações de propriedade, fazendo dos objetos o centro de
direitos e obrigações. A propriedade humaniza o mundo. Tor
na-o inteligível, nele imprimindo as características distintivas da
personalidade. Faz parte do contexto dessa autonomia individual
que constitui o fim da política. Até certo ponto, Hegel mostrou
se disposto a se deixar persuadir pela concepção lockiana da
"fusão de trabalho". Entretanto, esse processo cria, não direitos
de propriedade, mas um tipo de auto-imagem no trabalhador
(uma "Bildung"), e um esforço cuja realização natural é a pro
priedade. Desse modo, a instituição da propriedade passa a inte
grar o processo político, mesmo que não haja "direito natural"
aos seus benefícios.

A Filosofia do direito, talvez a mais sucinta obra de filoso
fia política já escrita, contém muitos argumentos semelbantese,



A FILOSOFIA POLíTICA DE HOBBES A HEGEL 209

se não logra responder, pelo menos formula quase todas as ques
tões importantes da moderna filosofia política. Assim sendo, pre
para o cenário para o emergir do interesse político entre os mó
safas, que deveria ser inicialmente expresso nos escritos de
Karl Marx.



Capítulo 15

Marx

Hegel não teria influenciado tanto se não tivesse feito sua a voz
autoritária da história. Ofereceu a verdade absoluta numa época
despojada de fé religiosa; seu estilo é abstrato - e, portanto,
aparentemente não prejudicado por inclinações provincianas 
e, não obstante, brilhantemente imaginoso, chegando a abordar
detalhes concretos em matéria de política, de arte e de vida
moral com uma profundidade que nunca deixou de causar admi
ração. O espírito do romantismo tardio impregna o sistema de
Hegel, e até mesmo suas mais abstrusas afirmações possuem uma
espécie de melancólica acerbidade. A seus contemporâneos, tal
característica, bem como a autoridade adquirida por meio dela,
evidenciava-se mais na filosofia da história, a parte do sistema
hegeliano que melhor parecia explicar a posição peculiar do novo
homem do século XIX. Os que tinham perdido a visão da eterni
dade manifestaram uma preocupação obsessiva com a idéia de
história. Uma filosofia que conferia à história e ao humano todas
as dignidades previamente atribuídas ao eterno e ao divino reco
mendava-se instintivamente a suas consciências desorientadas.
Muitos dos filósofos conhecidos como "Jovens Hegelianos" ini
ciaram, como Hegel, suas atividades estudando teologia. Trou
xeram para a filosofia toda a seriedade religiosa, perdendo, um
por um, sua inocência ao serem, de várias maneiras, seduzidos
por Hegel. (posteriormente, Nietzsche caracterizaria toda a filo
sofia pós-kantiana como "teologia dissimulada", concebendo-a
como uma tentativa de manter vivo o espírito religioso, ao confe
rir-lhe uma aparência secular.) Alguns procuraram estender a
filosofia da história a áreas do pensamento que, não obstante,
tinham de ser assimiladas por ela; outros buscaram reapresentâ-la
sem a doutrina religiosa e metafísica que encontraram em Hegel.
Todos tentaram, de um modo ou de outro, sustentar a nova
noção de história como idéia filosófica distinta, embora, de várias
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maneiras e em graus diversos, abandonassem a metafísica idealis
ta que a criara. O mais importante filósofo que emergiu desse
contexto hegeliano, e talvez o mais influente dos tempos moder
nOS, foi Karl Marx (1818-1883); várias de suas obras iniciais
consistem em críticas vituperiosas aos Jovens Hegelianos, a cujo
círculo ele inicialmente pertenceu.

Marx foi um prodígio intelectual, embora em grande parte
autodidata. Devido ao fato de ser obrigado a exilar-se, primeiro
na França e depois na Inglaterra, por ter apoiado a atividade
revolucionária, suas obras não foram escritas nem publicadas em
condições de serenidade ou reconhecimento intelectual que lhes
teriam imposto uma disciplina satisfatória. Sua obra-prima, O
capital (vol, 1, 1867), nunca foi terminada, e alguns de seus
mais sugestivos e importantes escritos permaneceram inéditos
durante sua vida. Seu intenso comprometimento com a causa da
revolução social levou-o a ler e escrever detalhadamente sobre
temas que atualmente não seriam considerados filosóficos, e seus
ataques polêmicos à filosofia de sua época - tais como A sagra
da [amilia" e A miséria da filosofia - geralmente sugerem que
ele teria preferido ser lembrado como cientista social do que
como filósofo. Todavia, sua influência filosófica tem sido tão
grande e suas concepções, tão interessantes, que a filosofia subja
cente que o norteou merece ser objeto de minuciosa atenção.
Encontraremos em Marx uma importante tentativa de sintetizar
a filosofia alemã da natureza humana - a filosofia do "agente
racional" resultante da Crítica da razão prática de Kant, e que,
através de Schiller e Hegel, chegou a figuras menos importantes
dos tempos de estudante de Marx - com o senso comum dos
economistas políticos ingleses, à crítica dos quais Marx acabou
por dedicar-se. Dessa mescla de filosofia hegeliana do espírito
e economia empirista, à qual foi acrescentada uma influente teo
ria da história, surgiu a escola de pensamento contemporâneo
conhecida como marxismo.

Entre os escritos de Marx, os mais importantes, do ponto
de vista filosófico, são, em primeiro lugar, os Manuscritos de
1844 e a Ideologia alemã, que representam o uso inicial que
Marx faz do hegelianismo, bem como sua crítica a tal sistema de
pensamento; em segundo lugar, o Prefácio à crítica da economia
política e os Grunârisse, que mostram a predominância cada vet

.. Para detalhes bibJioJlráfieos desses e de outros textos menciona.
ver a Bibliografia, p. 282.
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maior da teoria da história; e, finalmente, O capital (agora ten
do como complemento as Teorias da mais-valia) em que a teo
ria da história é associada a uma primorosa economia. As semen
tes da teoria da história já tinham sido lançadas nos Manuscritos
de 1844, mas ela só alcançou sua plenitude após Marx ter inves
tigado a ciência da economia política durante os anos que passou
exilado na Inglaterra. Além desses escritos, há os textos mais
polêmicos - como o Manifesto comunista (1848) e o Dezoito
Brumário de Luís Napoleão; Marx escreveu alguns desses textos
juntamente com Friedrich Engels (1820-1895), amigo constante
e organizador de suas obras póstumas, que escreveu prolífica e
prestigiosamente acerca de temas sociais, políticos e filosóficos.

Marx herdou a imagem hegeliana familiar do destino huma
no, ou seja, a de que a história possui um movimento que refle
te de alguma forma o desenvolvimento da alma humana. Desde
o início, porém, Marx buscou romper com a metafísica idealista
em cujos termos tal visão já fora expressa, visando assim, segun
do uma famosa expressão, "colocar Hegel de cabeça para
cima" *. Tal desejo levou-o, primeiramente, a um materialismo
metafísico e, depois, no Prefácio e em O capital, a desenvolver
uma teoria científica. A teoria ulterior apresenta o progressivo
movimento da história de modo a não depender da comparação
hegeliana favorita entre o desenvolvimento da história e o desen
volvimento da consciência. A melhor maneira de compreender
mos -a síntese de história, economia e filosofia tentada por Marx
é começar por sua obra inicial, da qual grande parte permane
ceu inédita durante sua vida.

o jovem Marx

Para o jovem Marx, a filosofia hegeliana da história e a teoria
hegeliana da autoconsciência eram inextricáveis. Nos Manuscri
tos de 1844, ele escreveu que o "grande feito da Fenomenologia
de Hegel é, primeiramente, o fato de ele compreender a autocría
ção do homem como um processo [ ... ] e, portanto, compreen
der a natureza do trabalho, concebendo o homem objetivo (ver-

• Nessa passagem, o autor vale-se do posfácio da segunda edição de
O capital. onde mais explicitamente Marx afirma que. em Hegel, a
dialética está de cabeça para baixo, sendo necessário pô-la de cabeça
para cima, a fim de descobrir-se o substrato racional no interior do
invólucro místico. (N. dos T.)
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dadeiro, porque homem real) como o resultado de seu próprio
trabalho". Essa idéia de "natureza humana" como artefato pode
parecer enigmática, mormente quando separada do grande "drama
do espírito" apresentado pela filosofia idealista.

Hegel falara em termos do desenvolvimento necessário do
espírito em direção à idéia. Embora esse-espírito e essa idéia fos
sem realmente coisas abstratas, não devendo ser confundidos com
qualquer consciência individual, é, não obstante, impossível con
cebê-los, a não ser espiritualmente. A tarefa a que Marx consa
grou sua vida consistiu numa tentativa de superar as dificuldades
intelectuais com as quais se deparou ao tentar expressar "matéria
listicamente" a visão hegeliana (a filosofia de Marx veio a ser pos
teriormente chamada de "materialismo dialético"). Ao empreen
dê-la, foi de início estimulado pela obra de Ludwig Feuerbacb
(1804-1872), um Jovem Hegeliano cuja sofisticada iconoclastia
iria torná-lo posteriormente recomendável (mediante seu tradutor,
George Heliot) a uma geração de ingleses céticos e antiautoritá
rios. Marx escreveu que Feuerbach "fundou o autêntico materia
lismo e a ciência positiva ao fazer da relação social do 'homem
com o homem' o princípio básico de sua teoria". Essa relação
social foi por Feuerbach chamada de "vida de espécie" ("species
li/e") do homem (A essência do cristianismo, 1841). Só o
homem possui vida de espécie, visto que apenas ele encontra sua
natureza, por meio do reconhecimento de si mesmo como Ser
social e, por conseguinte, socialmente determinado. Foi essa con
cepção da "vida de espécie" (Gattungswesen) que criou uma ver
são materialista da filosofia hegeliana do homem.

Em Marx, a teoria da autoconsciência assume a seguinte for
ma: o eu tem três estágios ou "momentos". (Marx explícita que
tais "momentos" não devem ser interpretados como historicamen
te seqüenciais.) Tais estágios são, em primeiro lugar, o da auto
-consciência primitiva, do homem imerso em sua "vida de espê
cie"; em segundo lugar, o da auto-alienação ou alienação da vida
de espécie; e, em terceiro lugar, o da auto-realização ou concre
tização da livre atividade criadora. Como em Hegel, a doutrina é
profundamente antiindividualísta: em cada estágio, o eu [self] s6
é constituído através de suas atividades sociais, nas quais jaz sua
essência. Marx quis alegar que a essência social era também, como
para Feuerbach, uma realidade material, e não espiritual. Consi
derou que essa essência social não residia numa "idéia" hegeliana,
ou substância espiritual, situando-se, ao contrário, na atividade
coletiva que seria por Marx identificada como "trabalho", n esse
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"trabalho" que gera a linguagem, os costumes e as instituições 
particularmente, as instituições econômicas - por meio das quais
surge a consciência.

Aos três "momentos" da consciência humana correspondcm
os três estágios da história, manifestando cada qual uma posição
específica do homem com relação ao seu mundo. Esses estágios da
história são constituídos pelas formas assumidas pelas atividades
sociais. Ora, só trabalhando é que o homem transforma o mundo,
definindo-se, assim, em relação a ele. Portanto, já em sua filoso
fia inicial, e antes de desenvolver sua crítica da economia políti
ca, Marx visou descrever economicamente o movimento da histó
ria. O primeiro estágio histórico - o do homem natural - é
aquele em que a natureza predomina sobre o homem, não sendo
desenvolvidas as instituições de propriedade, mediante as quais a
natureza se toma um objeto para o homem. Durante o segundo
estágio, com o florescer da propriedade privada, a separação entre
homem e natureza toma-se predominante. Mas, junto com ela, pre
domina a separação entre os homens. A propriedade privada (que
gera as instituições de troca e, desse modo, conseqüentemente, o
modo de produção conhecido como capitalismo) é a instituição
por meio da qual encontra expressão a auto-alienação humana.
Tal estágio deve ser substituído pelo comunismo, em que o domí
nio do homem sobre a natureza é tão completo que a instituição
da propriedade privada e a conseqüente separação entre os homens
são superadas. Então, o homem se realizará, será livre, dominará
a natureza e estará em sintonia com sua "vida de espécie".

Posteriormente, Marx separaria a teoria da história da filoso
fia do espírito, com a qual, nesse estágio, a adornara, abandonan
do a complexidade analógica em prol da exatidão científica.
Entretanto, sua tentativa de conferir base material à "dialética"
da autodescoberta realmente proporcionou nova dimensão ao con
ceito hegeliano de alienação. E a abordagem de Marx do "trabalho
alienado" tem contribuído para originar grande parte do interesse
filosófico mais recente por seus escritos.

De acordo com Marx, há um tipo de relação "interna" entre
a alienação e a instituição da propriedade privada. Seja ou não
correta tal tese, o fato é que possui profunda importância filosó
fica, pois contribui para revelar a dependência do que chamaría
mos atualmente de teoria econômica "libera!" com relação a dis
simuladas suposições acerca da natureza humana. Para ilustrar o
propósito de Marx, é necessário compreender a tentativa dos eco
nomistas "liberais", menos interessados no direito "natural" que,
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de acordo com Locke, subjaz a instituição da propriedade, do que
DOS direitos "contratuais" dele resultantes. Isso quer dizer que esta
vam interessados no movimento de propriedade subjacente às leis
.de contrato e de troca. Adam Smith, em seu famoso ensaio A
riqueza das nações (1776), resumira um século de pensamento
liberal e empirista, ao tentar demonstrar que a livre troca e a
acumulação de propriedade privada, ao serem orientadas pelo
auto-interesse, não apenas preservam a justiça, mas também pro
movem o bem-estar social como um todo, satisfazendo necessida
des existentes e assegurando a estabilidade.

A fim de estabelecer essa conclusão, Smith considera a natu
reza humana como algo definido. O Homo economicus da teoria
liberal não é considerado um ser histórico. Não obstante, é moti
vado por desejos e satisfações que, apesar de representados como
características permanentes da condição humana, podem de fato
não ser mais que peculiaridades da economia de mercado setecen
tista, que, por sua vez, deve ser explicada por algo mais profundo
que a operação das leis econômicas. Se a natureza do homem não
é definida, devemos considerar a obediência a tais leis econômicas
como nem inelutável nem necessariamente vantajosa. Marx pre
tendeu argumentar que as leis da economia liberal, embora pos
sam reger o movimento da propriedade, apresentam a instituição
da propriedade como permanente. Em conseqüência, desencora
jam a investigação de outros sistemas em que a propriedade, bem
como a alienação que lhe é associada, poderiam desaparecer. Nes
sas outras circunstâncias, as recompensas e realizações da nature
za humana também mudarão. E se a alienação for superada, muda
rão para melhor. Poderíamos dizer que tal idéia pode ser questio
nada, isto é, quando apresenta a natureza humana como autocria
da e, não obstante, também alega haver um estado em que o
homem "restaura a si mesmo" que possui algum tipo de valor
supremo e distintivo. Em outras palavras, parece tanto rejeitar
quanto aceitar a idéia de urna CCessência" humana permanente.
Contudo, é inegável que o ataque assestado contra a teoria econô
mica liberal é correto. Nenhuma teoria da atividade econômica
pode divorciar-se tão completamente da filosofia do homem.

Marx afirma que a instituição da propriedade privada apenas
parece criar a liberdade de movimento e expressão, ou seja, aque
le poder sobre a natureza celebrado pelos economistas liberais. De
fato, ela cria urna forma mais intensa de sujeição. Ao se relacio
nar com a propriedade privada, o homem se "auto-aliena". A ins
tituição e '0 estado de espírito não se relacionam como caUlll o
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efeito, mas de forma inerente. O que existe objetivamente como
característica da propriedade é por nós sentido subjetivamente
como a alienação do indivíduo de si mesmo e de sua vida de
espécie.

Em tal contexto, que significa auto-alienação? Historicamente
falando, não é difícil descobrir a origem da idéia; podemos encon
trar observações similares na crítica que Aristóteles faz ao modo
de vida mercantil, na doutrina cristã da natureza destrutiva das
atrações mundanas e nos ataques medievais à usura. Mas para ava
liarmos filosoficamente tal idéia, é necessário separar a concep
ção marxista de todas as que a precederam, exceto duas.

A primeira é o conceito de "fetiche", introduzido no pensa
mento iluminista por De Brosses (Du culte des dieux fétiches,
1760), a quem Kant, em suas discussões incidentais sobre filoso
fia da religião, conferiu conteúdo filosófico. Kant argumentou que
há uma distinção entre o pensamento religioso autêntico, que visa
a compreensão de Deus do eu [self] e da verdadeira relação entre
eles, e o pensamento religioso espúrio - ou "fetichismo" -, o
qual envolve a projeção externa no mundo de princípios que repre
sentam apenas as características subjetivas do idólatra, servindo,
desse modo, para instilar o mistério em seu mundo. O fetichismo
toma obscura a relação do sujeito com o mundo, absorvendo sua
vida humana na vã adoração de objetos e afastando-o da verda
deira compreensão de si mesmo, como ser autônomo que se rela
ciona intrinsecamente com outros seres de sua espécie e com um
Deus transcendente. O fetichismo não toma a personalidade trans
cendente de Deus imanente ao mundo, conferindo a este uma falsa
aura de imanência, pintando os fenômenos com as cores subjetivas
de uma vontade finita. Assim sendo, ergue uma barreira intrans
ponível entre o eu [self] e Deus.

O termo "alienação" (Entfremdung) veio a ser associado ao
de fetichismo mais ou menos do seguinte modo: Hegel alegara que
o espírito religioso é um espírito que, devido ao fato de ver-se
separado da esfera da perfeição e em oposição a ela, é auto-alie
nado e essencialmente infeliz ao conscientizar-se de que não é o
que estava naturalmente destinado a ser. (Ele é um "decaído",
como assinala a doutrina cristã.) Isto se aplica não s6 ao feti
chismo kantiano, mas também a qualquer religião, na medida em
que esta reflete a sensação de que o homem tem de sua própria
imperfeição, de sua absoluta solidão no mundo da criação e de
sua dependência para com um ser que está além do âmbito do
conhecimento objetivo. Dando um corajoso passo que acarretou
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um imediato succês de scandale, Feuerbach argumentou que esse
caráter alienado da religião prova simplesmente que toda religião
não passa de fetichismo. O próprio cristianismo é uma espécie de
autoprojeção. Os homens projetam-se além de si mesmos, Iazen
do-se propriedades de um ser divino, cujas perfeições são realmen
te as deles. Tais perfeições não possuem realidade objetiva fora
da vida social do homem, mas, nesse caso, podem possuir existên
cia real. Retirando suas perfeições de si mesmo e tornando-as par
te do mundo transcendente, o homem faz sua própria perfeição
parecer inalcançável, visto que ela passa a se situar além do âmbi
to de sua ação social. Por conseqüência, torna-se estranho à sua
própria natureza, conscientizando-se como ser incompleto e limi
tado. A religião aliena o homem da "vida de espécie", na qual
sua perfeição é possível, e, por conseguinte, de si mesmo, como
ser constituído por essa vida.

Só podemos compreender a teoria marxista da alienação se
também lhe acrescentarmos uma segunda idéia kantiana, com a
qual já estamos familiarizados. Consoante uma formulação do
imperativo categórico kantiano, um ser racional é obrigado a tra
tar todos os outros seres de sua espécie como fins e nunca apenas
como meios. Vimos, em Hegel, a tentativa de fundamentar a
necessidade de tal imperativo numa parábola do senhor e do escra
vo. Na medida em que um homem trata outro como um meio,
torna-se um meio para si mesmo. Ao explorar o outro, explora a
si mesmo, perdendo sua liberdade numa forma de subserviência
maior, devido à sua incapacidade de reconhecê-la como tal. Essa
doutrina serve de base à afirmação de Marx de que a alienação,
sendo uma forma de isolamento da vida social, é experimentada
como alienação do eu [seif].

Podemos expor as formas desenvolvidas das duas idéias origi
nais do seguinte modo:

1. Um homem é um objeto para si mesmo na medida em que
atribui aos objetos poderes humanos, deixando assim de perce
ber que tais poderes se originam nele.

2. Um homem torna-se um objeto para si mesmo na medida em
que os outros são objetos para ele (onde X é um objeto para
y = X é apenas um meio para Y).

A combinação de 1 e 2 constitui o estado de auto-alienaçâo.
A verdadeira realização de si mesmo como sujeito requer e é
requerida por duas coisas: primeiramente, o reconhecimento dos
outros como fins e, em segundo lugar, a redescoberta, através da
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vida 'Social, do real potencial de um ser humano. Mas qualquer
submersão na auto-ahenação deve também precipitar uma aliena
ção da vida de espécie, e vice-versa.

A difícil alegação filosófica, nunca estabelecida por Marx de
modo apropriado e, ce fato, por si mesma controversa, é a de que
esse estado de alienação está diretamente vinculada à instituição
da propriedade. Marx esperava estabelecer essa conexão da seguin
te maneira: sob o regime de propriedade privada, o objeto torna
se o centro de direitos mdividuais, assumindo, assim, o caráter da
vida humana. De certa forma, mediante a instituição da proprie
dade, dotamos os objetos de alma. Já que a única origem de tal
alma deve estar em nós, conclui-se que, em tal processo, há um
elemento de "fetichismo" sistemático. Esse fetichismo se desenvol
ve, como a propriedade, do valor do uso (que está inteligivelmente
relacionado com a necessidade humana) ao valor de troca, em que
a mercadoria começa a adquirir vida e autonomia. Com o adven
to do puro valor de troca na forma de dinheiro, a transformação
dos objetos em fetiches se completa; e com tal transformação 
somente efetuada sob o regime do livre mercado, que é a meta e
a realização das relações de propriedade -, estabelece-se o capi
talismo. No sistema capitalista, não apenas os objetos, mas tam
bém os homens são comprados e vendidos. E nesse movimento de
compra e venda, sob um regime em que o indivíduo só pode dis
por de sua força de trabalho, o tratamento do homem como meio
alcança seu clímax. Os homens tomam-se objetos uns para os
outros, e qualquer resíduo de sua vida (social) humana irá des
vanecer-se, sendo projetado para além do mundo das mercado
rias. Para resumir tudo isso no vistoso estilo de "Jovem Hegelia
no" utilizado por Marx, basta atentarmos para a seguinte citação;

o dinheiro é o valor universal e autoconstituído
de todas as coisas. Conseqüentemente, tem despojado
todo o mundo, tanto o humano quanto o natural, de
seu próprio valor. O dinheiro é a essência alienada
do trabalho e da vida do homem, e essa essência
estranha o domina quando ele a adora ("Sobre a
Questão Judaica").

Marx na maturidade

lá estamos mais próximos da reformulação da crítica filosófica
que Marx faz às instituições da propriedade privada. Tal retor...
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mulação tentou separar a teoria da história da teoria da nature
za humana e dotá-las do caráter científico sugerido por suas pre
tensões "materialistas". O objetivo é tornar consistente a alega
ção, feita em A ideologia alemã, de que "a consciência não deter
mina a vida, mas é esta que determina a consciência". Em conse
qüência, Marx visa apresentar uma teoria sistemática que expli
que as ilusões que sustentam a ordem moral e política do capi
talismo, subvertendo-a ao explicá-la.

Em seus escritos posteriores, Marx fez pouco uso do concei
to de alienação e, apesar de o conceito de fetichismo ainda ser
empregado em O Capital (nas teorias da mercadoria e do feti
chismo do capital), foi rompida a vinculação imediata com o
que poderíamos chamar de "consciência infeliz". O termo toma
se agora parte de uma teoria científica que desdenha ostensiva
mente toda referência à felicidade ou miséria com a qual as rela
ções econômicas são experimentadas pelos que delas participam.
Essa experiência é criticada não por ser feliz ou infeliz, mas por
ser verdadeira ou falsa. O conceito de alienação dá lugar ao de
"falsa consciência", sendo falsa consciência a que comete erros
universais em sua percepção do mundo social, e não erros parti
culares de juízo. Toda a crítica marxista ao capitalismo acaba se
baseando numa engenhosa teoria da exploração expressa de modo
científico. Tal teoria estabelece contato apenas de modo tangen
eial com observações relativas a como se vivencia a condição
humana no regime capitalista. A falsa consciência pode não ser
uma forma de infelicidade, mas seu mal reside no fato de ela
inevitavelmente endossar a exploração, mediante sua incapacida
de de perceber a exploração existente.

Em parte, essa mudança de ênfase deve-se ao importante
insight acerca da teoria da história que Marx logrou obter, quan
do substituiu a representação hegeliana de seu movimento por
uma teoria mais cientificamente inspirada. Essa nova teoria da
história, numa versão parcialmente devida a Friedrich Engels, foi
chamada de "materialismo dialético" (por O. V. Plekhanov
(1856-1918), um dos pais do marxismo russo). O que não esti
claro é se a palavra "dialético" é corretamente usada para des
crevê-la, pois isso parece implicar que Marx, como Hegel, acredi
tava que a história transcorre mediante a sucessiva resolução de
"contradições". Contudo, é inquestionável que a teoria é uma
forma de "materialismo". Hegel concebera a história como o
desenvolvimento da consciência. Marx argumentou que as coisas
fundamentais que se desenvolvem, causando desse modo o mOb....
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mento da história, não são as características da consciência, mas
forças "materiais". O desenvolvimento da consciência deve ser
explicado em termos da realidade material, e não ao contrário.
Assim sendo, segundo a famosa expressão de Engels (Ludwig
Feuerbach e o fim da filosofia clássica alemã) acima citada, a
teoria marxista da história "coloca Hegel de cabeça para cima".
Além disso, a teoria foi sustentada para ratificar, como predição,
a concepção original de que o capitalismo seria substituído por
um sistema social mais humano. Ao acreditar nessa predição,
parecia menos importante para Marx fornecer uma descrição da
infelicidade humana. Pois é redundante apresentar razões que
causam o inevitável.

A teoria da história parte da famosa distinção entre "base"
e "superestrutura". Os filósofos marxistas que buscaram os ante
cedentes hegelianos dessa teoria (por exemplo, George Lukács e
certos filósofos da chamada Escola de "Frankfurt") têm criti
cado ou menosprezado tal distinção, acreditando que um marxis
mo verdadeiramente filosófico deve fundamentar-se, como a teo
ria da alienação, numa compreensão da consciência humana. Por
outro lado, o objetivo da distinção marxista era mostrar a cons
ciência humana como ramificação de uma realidade social e eco
nômica mais profunda. A consciência é algo a ser explicado em
termos que não podem ser reconhecidos por aquele que a possui.
Pode-se dizer que, ao propor a teoria científica da história, Marx
também passa da primeira pessoa para o ponto de vista da ter
ceira pessoa, passo que inevitavelmente o afasta do ponto de vista
do agente, aproximando-o do ponto de vista do observador, per
dendo o primeiro a premência em benefício da segurança do
outro.

A base de todas as instituições humanas é aquela sobre a
qual são erigidas as formas de consciência e em cujos termos as
instituições (e a consciência delas derivada) devem ser explica
das. Para Marx, essa base consiste em duas partes: em primeiro
lugar, um sistema de relações econômicas e, em segundo lugar,
certas "forças produtivas" atuantes. A existência de qualquer sis
tema particular de relações econômicas é explicada em termos
do nível de desenvolvimento das forças produtivas. Tais forças
são constituídas por força de trabalho e conhecimento acumula
do. Quando aumenta o domínio do homem sobre a natureza, as
forças produtivas se desenvolvem inevitavelmente. A cada nível
de desenvolvimento, um sistema particular de relações econômi
cas estará mais apto a controlar e facilitar sua operação. Por
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causa disso, podemos explicar, um tanto à maneira de Darwin
(a quem Marx inicialmente quis dedicar a primeira edição de
O Capital), a existência de qualquer sistema econômico em ter
mos de sua conformidade com as forças produtivas que, se esti
vessem num diferente estágio de desenvolvimento, não torna
riam necessária a sua existência, ou até mesmo o destruiriam
efetivamente.

Sobre o sistema de relações econômicas, ergue-se a superes
trutura das instituições legais e políticas que servem para conso
lidar e proteger a base econômica, sendo, portanto, similarmente
explicáveis em termos de sua função sustentadora e protetora.
Finalmente, as instituições políticas produzem sua própria "ideo
logia" peculiar, o sistema de crenças, percepções, valores e pre
conceitos que em conjunto consolidam toda a estrutura, contri
buindo não só para ocultar a mutabilidade de cada sistema par
ticular, mas também para engrandecer sua realidade.

Em linhas gerais, há quatro sistemas econômicos: comunis
mo primitivo, feudalismo, capitalismo e comunismo. Distingui
mos o último pelo fato de com ele desaparecer a necessidade de
uma superestrutura legal, política e ideológica, desvanecendo-se
finalmente o Estado, juntamente com todo seu aparato e a "fal
sa consciência" que o envolve. No regime comunista, OS homens
vivem num estado de cordialidade fraterna, em igualdade, não
sendo explorados nem exploradores num mundo onde cada um
contribui de acordo com sua capacidade e recebe de acordo com
sua necessidade. Marx considerou esse Estado comunista inevi
tável, simplesmente porque as forças produtivas se desenvolve
riam a tal ponto que o capitalismo não poderia controlá-las. Ao
se atingir tal desenvolvimento, os "grilhões" capitalistas serão
rompidos e o comunismo, único sistema econômico adequado ao
imenso nível de desenvolvimento então alcançado, deverá neces
sariamente substituí-los. Essa transição, entretanto, será impossí
vel sem uma revolução violenta, assim como o foi a transição do
feudalismo para o mercantilismo burguês na França setecentista.

Ao desenvolver tal teoria, Marx ofereceu várias descrições,
minuciosas dos sistemas capitalista e feudal. Tentou mostrar as
diferenças essenciais entre eles, bem como sua maneira de gera
rem sistemas jurídicos constrastantes. Suas investigações leva
ram-no a abordar controversos problemas de economia política,
particularmente os referentes ao valor (ou preço). Uma coisa'
s6 pode ter valor quando relacionada com a atividade humana.
Os valores de uso podem ser explicados simplesmente como &$
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relações mantidas entre os objetos e as necessidades que eles
satisfazem. Mas que dizer do valor de troca? Como explicar o fato
de uma mercadoria particular ser permutada por determinado
preço por ela exigido? Depois, como surge a mais-valia, ou como
é que uma pessoa particular (o capitalista) é capaz de acumular
valor de troca mediante a operação do mercado?

Para explicar as duas características da troca e da mais-va
lia (que acreditava serem mutuamente dependentes e simulta
neamente decisivas para o capitalismo), Marx adotou a chama
da "teoria do valor do trabalho" do economista político David
Ricardo (1772-1823), que explica o valor de troca de uma mer
cadoria pelas horas de trabalho socialmente necessárias exigidas
em sua produção ou reprodução. Assim sendo, a acumulação de
excedente é explicada pela extorsão de trabalho do trabalhador,
trocando seus meios de subsistência (que servem para reprodu
zir sua força de trabalho, constituindo, portanto, o verdadeiro
"preço" do trabalho) por horas de trabalho além das necessárias
para a produção de tais meios. Desse modo, Marx chegou a uma
teoria da exploração. Parece que a produção de mais-valia deve
necessariamente ocorrer mediante a extração de horas de traba
lho não pagas. Conseqüentemente, as relações capitalistas são
necessariamente relações de exploração.

Retrospectivamente, poderíamos ter a impressão de que isso
pouco tem a ver com várias filosofias que são associadas ao
nome de Marx. Entretanto, de fato, os três aspectos menciona
dos - a filosofia do homem, a teoria da história e a concepção
de valor - podem ser vistos como tentativas separadas de arti
cular uma intuição permanente. Se Marx está certo, sempre que
considerarmos a natureza do homem, o movimento da história
ou a estrutura dos valores econômicos, estaremos estudando um
tema básico singular, que não é a consciência, mas aquilo que a
cria e a determina. É material, visto que sua essência reside na
transformação da natureza; também é social, na medida em que
existe nas relações entre homens. Ao descrever coisa tão impor
tante como o "trabalho", Marx buscou recolocar no centro da
filosofia política o conceito que descreve, não a condição do
soberano, do clérigo, do jurista ou do proprietário, mas a do
homem comum, cuja atividade sustenta a "superestrutura" da
qual se nutrem. O trabalho é a essência do homem e a força
propulsora da história. É ele que aparece nas formas fictícias de
valor de mercado, 'Podendo ser alienado e restituído a si mes
mo, e determinar assim a felicidade e a miséria da humanidade.
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Tal visão sintética é atraente,*"IDéb suas partes são logicamente
independentes. Ademais, estão longe de ser igualmente persuasi
vas. Geralmente, tem-se aludido que não apenas a teoria do valor
do trabalho, mas também a teoria da história, apresenta sérios
defeitos. A primeira visa explicar algo que de fato não explica;
a segunda faz predições que se têm mostrado falsas. Mas grande
parte da teoria da história continua a manter sua imagem persua
siva. Quase não se pode resistir à idéia de uma "superestrutura"
social propelida e destruída pelo movimento de uma "base" eco
nômica. Muitos pensadores que pensam ser impossível aceitar
totalmente essa teoria ainda tendem a encontrar o movimento da
história em outro lugar que não o movimento da consciência
humana. Com essa perspectiva, o enfoque da "terceira pessoa"
chegou à ação política. Tal enfoque encontra "ideologia", "falsa
consciência" e determinação econômica onde o próprio agente
descobre valores, sanções, leis e o conteúdo da vida social. B pa
radoxal o fato de esse afastamento das atividades humanas partir
de uma filosofia que levou ao clímax a teoria do 'Sujeito kantiano.
e que tentou, em seu estágio inicial, compreender a condição do
homem moderno de modo a não somente manter contato com sua
experiência real, mas também, não obstante, a respeitar sua rea
lidade como parte do mundo material.

A filosofia marxista reconheceu como base de todo pensamen
to político a intuição de que o homem tanto é objeto quanto ~
jeito para si mesmo. Dessa intuição adveio a doutrina da "práxis ,
consoante a qual a teoria e a prática devem ser uma só coisa. A
única teoria que esclarecerá o mistério das coisas humanas é aquela
que pode ser incorporada ao raciocínio prático do agente. Mas essa
filosofia, ao apropriar-se de credenciais científicas, acaba renun
ciando ao ponto de vista que a toma inteligível e criando, entre
a teoria e a prática, uma barreira que chega a parecer intranspo
nível. A tentativa de mostrar a realidade social oculta pela ilusão
humana "desmistificá" a consciência. Assim sendo, acaba, de for
ma quase inevitável, por afastar os valores que constituem o único
estímulo à ação social, gerando assim novo mistério.



Capítulo 16

o utilitarismo e a filosofia posterior

A filosofia marxista possui um valor permanente, em grande
parte devido à sua tentativa de reconciliar a visão hegeliana da
consciência com uma economia política empirista. Tal tentati
va resultou numa concepção distinta de natureza humana que
tem sido transformada e adotada por muitos pensadores que con
siderariam uma delusão a busca de uma teoria da história e re
jeitariam o estudo da economia política como pseudociência.

O fato de o marxismo emergir da economia política coin
cidiu parcialmente com o surgimento de outra escola de pensa
mento, profundamente enraizada nas tradições empiristas. Tal
escola se notabilizou, não por ter concebido uma teoria da na
tureza humana, mas por tentar descrever toda a moral e a polí
tica sem o auxílio de tal teoria. O utilitarismo representa a
ânsia do século xvm de sobreviver no século XIX, bem como a
determinação do empirismo de resistir tanto tempo quanto pos
sível à tentativa de apresentar as peculiaridades do espírito mo
derno, que finalmente prevaleceu, utilizando as armas de um
ceticismo intransigente. Essas armas, devastadoras nas mãos de
Bradley e dos idealistas ingleses, logo seriam usadas contra o
próprio idealismo, e contra toda forma de metafísica construtiva,
deixando a solidão do agnosticismo filosófico, na qual reina
ram brevemente, num vão triunfo, os positivistas lógicos. Neste
capítulo, abordarei todos os aspectos da renovada luta entre
empirismo e idealismo. Contudo, nenhuma história pode ofere
cer uma visão da filosofia do século XIX sem discutir a transfe
rência dessa luta para os campos da ética e da política.

Num famoso ensaio, Hume rejeitou a idéia do contrato social
como superstição, sugerindo que não podia haver outro critério
<te legitimação além da utilidade. Jeremy Bentham (1748-1832)
inspirou-se na leitura desse ensaio para escrever seu Fragment
Q1J Government (1776), obra que tenta introduzir senso comum
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e método científico na discussão dos negócios do Estado. Ao
mes.no tempo, Adam Smith, filósofo profundamente influencia
do pela psicologia moral dos empiristas britânicos, escreveu A
riqueza das nações, tratado que lançou os fundamentos teóricos
do capitalismo laissez-jaire, ao argumentar que o auto-interesse,
no âmbito de um regime constitucional, deve inevitavelmente
ajustar a balança da política; ao agir para seu próprio bem,
um homem agiria automaticamente para o bem de todos. A ar
dilosa obra de Smith constituiu um estudo pioneiro em matéria
de economia política, provendo para a observação do Dr. JoOO
son de que a tarefa mais inocente a que o homem pode dedicar
se é ganhar dinheiro, uma base filosófica que a adaptou ao es
pírito otimista e progressista dos anos mercantis.

Bentham traduziu esse otimismo na linguagem da filosofia
moral, desperdiçando, no processo, muitos dos insighis morais
e filosóficos pelos quais é lembrado o empirismo britânico. Adam
Smith compartilhou desses insights, escrevendo com tato e deli
cadeza acerca de questões de filosofia moral e política. Assim
sendo, não produziu qualquer sistema novo, expressando sua
alegre perspectiva ao refletir sobre questões que, por serem tão
recentes, estão fora da visão filosófica, conforme concebida. Tais
questões só se tomaram objeto de investigação filosófica com a
obra de filósofos posteriores - particularmente, a de Marx.

.Desse modo, o espírito otimista foi expresso filosoficamente
por Bentham, que, com relação a todas as questões, buscava~.
"reforma radical". A resistência ao ethos da reforma fora ex
presso na obra de Edmund Burke (1729-1797), outro filósofo
cujo pensamento se enraizava na psicologia moral setecentista.
Suas magnânimas alusões literárias à complexidade dos seres
humanos mostraram-se, porém, insatisfatórias na época do polí
tico amador e do moralista mercador. Era preciso um sistema"
e Bentham proporcionou-o, que desse respostas esperadas a ques
tões predizíveis, em termos de lucro e perda explicáveis. Advo
gado experiente, não só tinha uma visão acurada sobre aspectos
legais, como também era capaz de concentrar a imaginação so
bre detalhes e, além disso, esclarecer cada um deles. Sua Intro
dução aos princípios da moral e da legislação (1789) possui o
mérito singular de extrair uma filosofia de reforma legal radical
de uma teoria que também parecia aplicável à moral. Em con
seqüência, resolveu a difícil questão da relação entre lei e mora
lidade, para a satisfação de muitos num tempo em que a lei o
as instituições por ela sustentadas eram objeto de reiterada cri-o
tica moral.
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A premissa de Bentham la simples, ou seja, o hedon .srno
psicológico. Os homens buscam o prazer e evitam a dor; isso
constitui o fato moral singular.

A natureza colocou a humanidade sob o governo de
dois soberanos: a dor e o prazer [ ... ]. Eles nos governam
em tudo que fazemos, que dizemos ou que pensamos,
e qualquer esforço que fizermos para nos livrar dessa
sujeição servirá apenas para demonstrá-la e confirmá-la.
Verbalmente, o homem pode pretender abjurar o
domínio de tais senhores, mas, na realidade, continuará
sujeito o tempo todo. .

Bentham transformou imediatamente essa observação num prin
cípio, ao dizer que somente o prazer e a dor "indicam o q~e

devemos fazer, bem como determinam o que faremos". Daf é
fácil chegar ao famoso "princípio da utilidade", que enuncia
que "a maior felicidade de todos aqueles cujo interesse está em
questão" é "o único fim correto, apropriado e universalmente
desejável da conduta humana". Bentham não faz distinção entre
felicidade e prazer, descartando expressamente, como obscurida
de metafísica, filosofias como a de Aristóteles, em cujos termos.
fora feita tal distinção.

Naturalmente, o princípio da utilidade já fora enunciado

I tes - por exemplo, por Hutcheson. A inovação de Bentham
. nsiste em sua fé na natureza última do princípio. Não há fato
ulterior - como a consciência, o sentimento moral ou a lei mo
ral - que justifique ou requeira tal princípio. Ao contrário,
quem apelar para tal fato ulterior deve responder a questão:
"por que isso suscita o problema?" E nada pode proporcionar a
resposta, a não ser o próprio princípio da utilidade.

A grande vantagem aparente do princípio é que possibilita
à ética ser quantitativamente concebida. Podemos considerar
unidades de prazer e de dor (a serem avaliadas em termos de
intensidade, duração, certeza, proximidade etc.) que podem ser
vir de medida para uma conduta em comparação com outra.
Bentbam (seguindo o exemplo anterior e menos dedicado de
Hutcheson) concebeu um cálculo "de felicidade" que suscitaria
todas as questões enunciáveis relativas ao certo e ao errado.
Contanto que os prazeres e as dores sejam concebidos como
mantendo apenas uma relação mútua quantitativa, mas não qua
litativa (ou seja, desde que o principal objetivo e objeto da ética
seja esquecido), é possível imaginar uma solução para todos os
problemas morais.
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o método estende-se automaticamente à política. De fato, há
razões para pensar que esta é seu lar natural. Mas isso logo
origina o problema filosófico de cuja discussão os utilitaristas do
século XIX auíeriram a parte de sua reputação verdadeiramente
merecida: o problema da liberdade política. Pois se a ação cor
reta é a que aumenta ao máximo o prazer humano, devemos
saber como intensificar os prazeres dos indivíduos. E não há
uma razão a priori para pensar que todo o prazer de um indi
víduo não possa ser utilmente sacrificado para o maior benefício
de todos.

Essa útlma reflexão suscita o problema do qual se ocupou
John Stuart Mill (1806-1873) em suas obras mais importantes
sobre teoria moral: Utilitarismo (1861), Sobre a liberdade (1859)
e as partes do anterior Sistema de lógica (1843) (obra de con
siderável talento e poder) que tratam de ética e política. James,
pai de John Stuart Mill, foi um ardoroso discípulo de Bentham
que particularmente ansiava por incorporar os recém-descobertos
princípios utilitaristas numa teoria satisfatória de economia polí
tica. Seu filho herdou o interesse por essas questões (junto com
certas inaptidões emocionais recordadas com vivacidade em sua
Autobiograiia (1873)). Mill, porém, reagiu contra a influência
de Bentham tentando remediar o evidente defeito do princípio
da utilidade ou seja o de não se basear em qualquer teoria da
natureza humana capaz de distinguir os homens dos porcos.
Isso parece absurdo, já que apenas algumas criaturas são agen
tesmoraís ou tratadas como tais. Portanto, devemos apresentar
uma teoria moral que seja adequada às características distinti
vas do agente moral. Falando francamente, o conceito de agente
ou pessoa racional, que servira de base a todas as grandes teo
rias morais, de Platão a Kant, foi completamente descartado
pela filosofia utilitarista, não porque tenha sido examinado e
considerado insuficiente, mas devido ao fato de não ter sido
sequer examinado.

Como seus predecessores, o que levou Mill a filosofar foi o
interesse pela economia política, e ao abordar o tema, foi pro
fundamente influenciado por Adam Smith. Entretanto, a leitura
dos escritos do socialista francês Saint-Simon (1760-1825) le
vou-o a fazer distinções na ideologia do laissez-jaire, terminando
seus dias (como começara) envolvido em autocontradições quan
to a questões políticas que seu veemente estilo mal conseguiu
ocultar. Também, no que diz respeito à ética, sua perspectiva
foi .contraditória. Assimilara alguma coisa do antiutilitarismo ro
mântico de Coleridge e Carlyle, mas mostrou pouco compreen
der a filosofia alemã que o criara. Sentiu-se fortemente impelido
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a rebelar-se contra a baixeza e o filisteísmo dos bentharnitas,
mas pouco fez para solapar sua base filosófica. Afinal de con
tas, suas obras, intituladas respectivamente Utilitarismo e Sobre
a liberdade - que, como todas as suas obras morais, dissimulam
com um véu de clareza superficial um intenso conflito intelec
tual - são expressões de uma perspectiva inautêntica, que agora
é merecedora de nossa atenção, em parte, devido à grande quan
tidade de pessoas que se têm inclinado a dela compartilhar..

Como Bentham, Mill não fez uma distinção clara entre
prazer e felicidade, afirmando o princípio de "maior felicidade"
de um modo que seu antecessor teria aceito em grande parte.
No entanto, tentou argumentar independentemente em prol, de
tal princípio, baseando-se no conceito de desejabilidade. Disse
que a felicidade não só é desejada, mas também desejável; e
haveria maior prova disso que o fato de os homens a deseja
rem? Poder-se-ia pensar que isso não representa grande progres
so; mas, pelo menos, o argumento possui o mérito de introduzir
na discussão um conceito peculiar à vida mental de seres ra
cionais - o conceito de desejável.

Uma vez mais, em sua discussão sobre a felicidade ou o
prazer, Mill introduz uma referência dissimulada a uma carac
terística distintiva da racionalidade, ao argumentar que há dife
renças qualitativas entre os prazeres. Conseqüentemente, é leva
do a rejeitar o enfoque puramente quantitativo do "cálculo de
felicidade". Não consegue perceber, contudo, que essa rejeição
tira toda autoridade da filosofia por ele utilizada para endossá
la. Pois, no que tange ao prazer, qual é o padrão de "quali
dade"? Que nos diz que o prazer do amor é mais valioso que
o prazer do desejo carnal? Parece que apelamos para outro cri
tério de valor que, por tornar aplicável o princípio da utilidade,
é pressuposto nesse princípio e, por conseqüência, não é demons
trável a partir dele.

O argumento prossegue expressando tal estado de espírito,
introduzindo todas as objeções ao utilitarismo mediante refutações
espúrias. Particularmente, uma objeção se impõe ao leitor. O
princípio da maior felicidade, por melhor que possa ser como
ideal, não identifica um motivo. Podemos indagar: por que um
ser racional deveria ser levado a obedecê-lo? Mill, como Bentham,
foi impelido a acreditar que há um princípio na natureza huma
na - o velho princípio empirista da benevolência ou simpatia 
que automaticamente proporciona o motivo que falta. (Bentham
fora bastante influenciado pela psicologia associacionista do sé
culo XVUI para tentar desenvolver uma teoria desse motivo bene
volente.) Consideremos, porém, o seguinte caso: uma tribo ob-
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serva leis estritas de devoção religiosa, impondo severas penali
dades ao sacrilégio. Essa prática possui uma justificação utilitá
ria, isto é, a de manter a coesão da tribo e, conseqüentemente,
protegê-Ia dos inimigos e predadores. Mas a justificação utilitá
ria, que algum antropólogo observador pode aprestar com as
mais elaboradas teorias, não é, e não pode ser, o motivo do ato
religioso. Um membro da tribo que se dedica à cerimônia reli
giosa a fim de sustentar a coesão social perdeu o sentido da
religião. No fundo, já se alienou do organismo social que busca
conservar. Um antropólogo criterioso poderia, em tais circuns
tâncias, abster-se de revelar as razões utilitárias subjacentes à
prática dos nativos, por medo de cometer um mal irreparável.

Neste momento, constatamos que a justificação utilitarista
de uma ação pode ser inseparável de um ponto de vista da ter
ceira pessoa, não podendo fazer parte da perspectiva da "pri
meira pessoa" que produz a ação. Por conseguinte, não consti
tuirá uma razão para o agente fazer o que faz, mas somente
um endosso de sua ação aos olhos de um observador. De certa
forma, Mill pressentira isso, ao argumentar que a felicidade é
mais difícil de ser alcançada quando é buscada de modo mais
direto, mais não percebeu sua conseqüência, ou seja, a de que,
conforme o princípio de utilidade, este deve geralmente ser
ocultado ao agente. Nesse caso, o agente requer outra fonte
para seus valores. Aqui, a falha reside na perda do ponto de
vista da primeira pessoa que, como esclarece a filosofia kantiana,
constitui a premissa do pensamento moral.

Ao dedicar-se ao problema da liberdade política, Mill es
creveu sua obra mais influente e, em alguns aspectos, mais im
pressionante - o pequeno tratado Sobre a liberdade. Abordando
a questão já discutida por Bentham, ele alegou que o problema
da liberdade política podia ser solucionado, desde que o assunto
fosse considerado de modo negativo, em termos das restrições
que podem legitimamente ser impostas ao indivíduo. Visto que
a felicidade está na satisfação do desejo, a liberdade política.
se deve SeI' um valor concorde com o princípio de utilidade,
deve consistir na liberdade de satisfazer os desejos. Não obs
tante, um homem pode desejar fazer algo que impeça a satisfa
ção dos desejos de outro. Que princípio devemos invocar para
legislar entre eles? Ou será que não há princípio, mas somente
a luta da natureza pela dominação?

Mill tinha a impressão de que devia haver coação, masque
esta não se podia basear apenas no princípio da utilidade, pois
isso concorreria para que não fosse estabelecida lei alguma, não
ocorrendo a sujeição civil à ordem estabelecida. Cada homem
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pode ter uma opinião diferente com relação a que satisfação
seria a maior ou a mais benéfica ao longo de sua vida. Conse
qüentemente, MilI argumentou que precisamos de um critério
mais correto. Assim sendo, propôs o critério de prejuízo, con
soante o qual o homem é livre para buscar a satisfação de qual
quer um de seus desejos que não cause prejuízo a seus compa
nheiros. Mill reconheceu que encontramos dificuldades para de
finir o que quer dizer prejuízo e, ao expor o conceito, exercitou
seu talento usual para a autocontradição dogmática. Mas, em
alguns aspectos, essa autocontradição é genérica ao conceito
"negativo" de liberdade política, como veio a ser conhecido.
Muitas coisas que desejamos e a lei proíbe nos causam prejuízo,
não físico, mas moral. E nesses casos, nosso ser prejudicado e
nosso desejo de coação legal constituem um só fenômeno, e
não dois. Nesse sentido, somos "prejudicados" pelo espetáculo
da pornografia ofensiva" pela exibição indecente e pelos gestos
insultantes. O conceito de prejuízo começa a acarretar precisa
mente a referência a intuições morais compartilhadas que a idéia
de utilidade e o conceito negativo de liberdade estavam destinados
a subs.tituir.

Apesar de tais dificuldades, a doutrina da liberdade proposta
por Mill sobreviveu essencialmente até nossos dias. Sua influên
cia passou por Sidgwick e Herbert Spencer, até proporcionar
aquilo que se tornou ortodoxia liberal em matéria de jurispru
dência. O próprio MilI lhe foi associado por causa de um ideal
de autodesenvolvimento. Tal ideal satisfazia ao espírito progres
sista e individualista da época, mais obviamente não era com
patível com os princípios clássicos do utilitarismo. Embora a
liberdade deva ser reduzida, ela também possui, para MilI, um
conteúdo positivo. Essa liberdade positiva consiste na capacidade
de exercitar e intensificar os próprios desejos, de conduzir tais
"experimentos em vida", sem o que o progresso humano será
abreviado ou impedido de satisfazer a própria natureza por
meio de gestos que reflitam opções fundamentais pelas quais só
é responsável o indivíduo. Devemos notar que nem ao descrever
seu conteúdo nem ao acenar para sua recompensa positiva Mill
atribui à "liberdade" outro sentido que não o político. Sua dis
cussão prossegue, como deveria, independentemente da questão
metafísica do livre-arbítrio, que não questiona acerca da natu
reza da satisfação individual e da coação social, mas do status
metafísico das ações e omissões que reconhecemos como livres.

A concepção ingênua de Mill acerca da natureza humana
evidencia-se mais nessa doutrina da liberdade positiva. Embora,
em determinado momento, se refira hesitantemente aos "pr6-
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prios" desejos de um homem" ao distingui-los daqueles com re
lação aos quais sua atitude é reservada, ele não possui qualquer
teoria que faça a distinção entre os dois, ou que justifique nossa
crença comum de que vale a pena satisfazer a um, mas não
ao outro. Quando os hegelianos e marxistas distinguiram o desejo
verdadeiro do alienado, buscaram separar os desejos em que o
eu [self] ou a personalidade do homem encontra expressão da
queles que oprimem, constituindo-se como forças independentes.
Alguns desejos deslocam o eu [self] de seu lugar soberano co
mo sujeito, reduzindo-o ao status de objeto, vítima de uma pas
sividade que podia, em determinadas circunstâncias, frustrar in
teiramente sua satisfação. Mill não levou em consideração tais
idéias, não possuindo uma filosofia do espírito que o capaci
tasse a descrever a pessoa humana como mediador ou árbitro
entre seus desejos. Como resultado, seu "livre desenvolvimento
do indivíduo" não parece diferir muito da anarquia individual
- ou seja, da submersão da personalidade em qualquer apetite
propenso a impor-se sobre ela. Tal ideal não é apenas repelente.
De qualquer modo, não é um ideal de liberdade. Ibsen escreveu
ao tradutor norueguês de MilI a respeito do "sábio filisteísmo"
do evangelho utilitarista, acrescentando que "quando me lembro
de que há autores que es.crevem sobre filosofia sem conhecer
Hegel [ ... ] muitas coisas parecem admissíveis". Certamente,
simpatizar com Hegel poderia ter proporcionado algum antídoto
à subjacente concepção milliana do espírito humano.

Na época de Mill, os literatos percebiam claramente essas
dificuldades, e Matthew Arnold, em Cultura e anarquia (1869).
já alertara os homens para o despropósito do utilitarismo e das
doutrinas acerca da liberdade que ele engendrara. Os antiutili
taristas, porém, careceram de uma filosofia com a qual pudessem
solapar os pressupostos empiristas do pensamento de Mill, que
possuía uma concepção atomista do agente humano, consoante
a qual o espírito é de algum modo constituído de desejos indi
viduais, crenças e sensações. Enquanto essa doutrina constituiu
a filosofia aceita, parecia impossível prover uma avaliação anti
utilitarista da vida moral. Só em fins do século XIX começou a
surgir na Inglaterra a escola dos idealistas filosóficos, que busca
vam solapar a perspectiva utilitarista, substituindo sua totalmente
inadequada filosofia da mente.

O idealismo britânico partiu, como a filosofia empirista que
buscava substituir, das intuições concernentes à natureza da men..
te, à moralidade e ao setor político. O primeiro a advogar tal
idealismo foi o filósofo de Oxford de nome T. H. Green (1836
82)., que reagiu com vigor ao fato de seus contemporâneos nio
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conseguirem avaliar o ataque kantiano aos fundamentos meta
físicos do empirismo. Green pensava que não podia haver qual
quer filosofia séria, moral ou política, que se expressasse em ter
mos empiristas. Ele próprio tentou reviver o conceito hegeliano
do Estado. Para ele, o Estado não era meio, mas fim, sendo a
sujeição dos cidadãos irredutível à utilidade ou a qualquer sa
tisfação que pudesse ser descrita em termos individuais. (É in
teressante perceber que as próprias idéias de Kant sobre política
assemelham-se agora muito mais a uma premonição das de Mill
que das concepções notoriamente inspiradas no pensamento kan
tiano. Provavelmente, Mill teria poucos motivos para discordar da
afirmação de que "uma constituição, ao permitir a maior liberda
de humana possível consoante leis pela quais a liberdade de cada
um se torna compatível com a de todos os outros - não me
estou referindo à maior felicidade, pois esta resulta de si mes
ma - é [ ... ] uma idéia necessária, que deve ser considerada
fundamental não apenas no primeiro esboço de uma constitui
ção, mas em todas as suas leis" (Kant, Crítica da razão pura,
B. 373.)

Em retrospecto, talvez não seja injusto considerar T. H.
Green um precursor capaz, porém, inconstante, daquele que foi
de longe seu maior sucessor entre os idealistas de Oxford: F.
H. Bradley (1846-1924), que desenvolveu plenamente um ce
ticismo polêmico e uma audácia metafísica que inicialmente
exerceu contra a filosofia do homem subjacente ao utilitarismo
de Mill. Ele reuniu suas críticas numa série de ensaios relacio
nados publicados em 1876 como Estudos éticos. Escrita com
vigor e paixão, e num estilo que posteriormente T. S. Eliot
exaltaria como modelo de prosa inglesa, essa breve obra foi di
rigida contra as doutrinas, os métodos e, acima de tudo, a auto
imagem do utilitarismo. Por trás de toda doutrina utilitarista e
de todas as concepções de liberdade e "livre desenvolvimento"
com que ela se adornara, Bradley discerniu o mesmo mito, a seu
ver pernicioso. Consoante tal mito, o indivíduo passa a existir
inteiramente munido de necessidades, desejos e apetites; depara
se com o mundo como se este fosse um objeto neutro indepen
dente do qual extrairia satisfações almejadas. A satisfação da
comunidade é simplesmente a soma das satisfações dos indivíduos,
embora a satisfação do indivíduo consista na satisfação da soma
de seus desejos. Toda essa filosofia, entretanto, baseia-se num
equívoco, isto é, o de supor que o indivíduo é anterior aos siste
mas e coações sociais que lhe possibilitam a atividade.

Tendo em vista razões metafísicas, Bradley viria posterior
mente a questionar seriamente todo o conceito de "eu" [self].
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Nesse momento, contentou-se em assinalar o fato de que, como
vimos, o eu [self], e a opção moral mediante a qual é expresso,
é um artefato. Sua liberdade não constitui um dado. absoluto,
em cujos termos podemos traçar os limites da interferência so
cial; nem constitui sua felicidade o fato de ser compreendido
atomistícamente, em termos da satisfação deste, daquele ou de
muítos desejos. O indivíduo tanto é criado pelo sistema social
quanto coagido por este, resultando a liberdade de escolha que
condiciona seus valores de um processo de minuciosa educação
social. Ademais, a felicidade do indivíduo não deve ser compre
endida em termos de seus desejos e necessidades, mas de seus
valores - isto é, dos desejos que ele incorpora em seu eu [self]
como representantes do que ele realmente quer. Tais desejos são
esclarecidos por uma concepção do que é desejável; constituem
o lugar da opção racional e o instrumento de auto-identificação.
Todos os outros desejos são considerados estranhos ao eu [self],
pressionados por forças externas ou forçados pela demorada in
fluência da consciência indiferenciada que o verdadeiro agente
moral tenta ultrapassar.

A visão de auto-realização é dada a estrutura, se não a fra
seologia, do "momento" hegeliano. Nos capítulos seguintes de
Estudos éticos, Brad1ey descreve, em termos que contêm toda a
ambigüidade entre história e lógica, entre tempo e eternidade,
tão habilmente manipulada por Hegel, o desenvolvimento da
alma em direção ao seu ideal de autonomia. Um dos estágios
de tal progresso, o que assinala o emergir da verdadeira cons
ciência moral a partir da anarquía que Mill chama de liberdade
e Bradley rejeita como um tipo de tirania do apetite, é descrito,
numa famosa expressão, como "minha posição e seus deveres".
Esse é o ponto de referência a partir do qual a verdadeira indi
vidualidade pode ser pressuposta, mas sem o qual não há liber
dade nem ausência dela.

Bradley considerou os conceitos de obrigação e dever inse
paráveis de um sentido de posição social (com tais palavras, não
quis referir-se a classe social). Opôs-se com veemência à con
cepção democrática e reformista de que o sentido de obrigação
podia ser separado da obediência a uma ordem social, ou insti
tuído como padrão independente, à luz do qual poderíamos ques
tionar toda ordem e obediência. Ao contrário, .essa separação
do sentido de obrigação apenas o transporta para o deserto re
lativista" onde definha e morre. Isso resulta numa espécie de
anarquia apática sem valor ou recompensa, e não naliberdado
almejada pelo reformador.
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As críticas minuciosas que Bradley faz ao individualismo
utilitarista são persuasivas e expressas num estilo elegante. Mas
é bom dizer que a filosofia positiva de Estudos éticos não é tão
clara como devia ser, só se tomando evidente quando lida à
luz da Fenomenologia do espírito. Bradley, entretanto, muitas
vezes negou ser um hegeliano, e em sua obra posterior tentou
extrair uma metafísica idealista mais compatível com seu tem
peramento cético que o grandioso sistema mundial de Hegel.
'Tentou fazê-lo em dois livros, Os principias da lógica (1883)
e Aparência e realidade (1893), sendo conveniente encerrar este
capítulo com breve discussão dessas duas obras, já que servirão
para introduzir o tópico do capítulo seguinte.

Os principias da lógica foram escritos numa época em que
seu tema estava sendo transformado pela obra de Frege. Embora
compartilhe algumas de suas teses com a nova lógica. sua inten
ção metafísica a associa mais à obra lógica de Hegel que à obra
escrupulosa que logo viria a fazer-lhe sombra. Bradley, ao de
fender a teoria conhecida como teoria da coerência acerca da
verdade, visava asseverar que nenhum juízo singular pode ex
pressar um fato completo. Suas razões não eram lógicas, mas
metafísicas. Ele pensava que tudo existe em completa interde
pendência, não existindo qualquer fato singular que não se "re
lacione internamente" com algum outro fato. Uma relação in
terna é aquela que faz parte da compreensão dos próprios termos
relacionados. Desse modo, quando digo que "João está pensan
do em Roma", assevero uma relação interna entre o pensamento
de João e a idéia de Roma. Não posso compreender a natureza
do pensamento sem referência a essa idéia" que representa seu
conteúdo. Nesse contexto, a palavra "em" denota uma relação
interna; e Bradley pensava que todas as relações fossem internas.
Isolar um fato do todo que constitui o único objeto verdadeiro
de nossa compreensão é colocá-lo numa situação de isolamento
que nega tudo o que constitui sua realidade. (Essa tese "lógica" é
a reformulação metafísica da doutrina social dos Estudos éticos.i

Em seu tratado metafísico, Aparêncta e realidade, Bradley
começa a derrubar todas as idéias metafísicas aceitas - que cha
mou de metafísica do senso comum. Entre tais idéias, escolheu
a de que há uma distinção entre qualidades primárias inerentes
às coisas e qualidades secundárias que meramente refletem nos
sas maneiras de conhecer as coisas, e de que há realmente uma
distinção entre coisa, qualidade e relação, a de que o objeto
existe no espaço e no tempo e a de que há um sujeito da ex
periência - o eu [sel!l - que percebe e conhece essas coisas.
Ao atacar tais concepções, muito deveu a Hume, sendo, não
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obstante, tal ataque utilizado para sustentar uma conclusão que
é corretamente considerada hegeliana (por mais que Bradley se
tenha ofendido com tal rótulo).

Bradley argumentou que, se uma coisa deve distinguir-se ele
suas qualidades, não pode ser definida em termos de qualquer
conjunto de tais qualidades, devendo, portanto, constituir algum
tipo peculiar de relacionamento entre qualidades. Mas que é:
esse relacionamento que confere unidade às qualidades de uma
coisa? Certamente, só pode ser uma qualidade ulterior - uma
qualidade das qualidades. Ao procurarmos o possuidor das qua
lidades, encontramos somente outra qualidade que supomos que
elas próprias possuam. Não sugere isso uma contradição essen
cial à distinção do senso comum entre coisa e qualidade? Bra
dley continuou expondo o que pensava serem contradições in
trínsecas a todos os conceitos de nossa metafísica irrefletida:
coisa, qualidade, espaço, tempo e eu [sei!].

Então, o que é real? De maneira não surpreendente, Bra
dley começa a responder tal pergunta com o pensamento de que
"a realidade última é tal que não se contradiz". Além disso,
deve ser "harmoniosa", o que significa individualizada, mas não
dividida, à maneira de um organismo. A fim de estabelecer esse
segundo pormenor, Bradley fia-se no dado da vida moral, como
ele o descrevera. O "sentimento" - que proporciona nossa in
tuição fundamental da natureza da realidade - possui um con
teúdo que é simultaneamente múltiplo e unitário. É inocente em
si mesmo, porém, pois não divide e trunca o mundo do conhe
cimento, mas se encontra em harmonia indiferenciada com ele.
O pensamento, ao fazer juízos e buscar conhecimento, deve ine
vitavelmente fragmentar aquilo que é inocentemente conhecido.
Para superar essa tendência destrutiva, deve-se pensar sistemati
camente, pois só o sistema nos habilita a compreender a totali
dade das coisas, redescobrindo assim, ao nível da consciência,
o que perdemos ao nos tornarmos cônscios, mas que conhecíamos
anteriormente por intuição.

O sistema propicia-nos conhecimento do absoluto, que é
"tudo que constitui um único sistema autodiferenciador". Bra
dley é prudente quando afirma que o absoluto não é algo trans
cendente: dá nome a um modo de ver, não a uma coisa parti
cular que vemos. Por conseguinte, a aparência não é irreal, ape
nas parcial. O que é necessário para completar nosso conheci
mento parcial não é a transcendência da aparência quanto a al
guma coisa-em-si kantiana, mas o resumo da experiência num
modo sistemático de conhecimento que restaure sua totalidade.
Essas idéias de Bradley - particularmente as concernentes 1 ír-
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realidade do espaço e do tempo - logo viriam a ser atacada!'!
em nome do senso comum por RusselI e Moore. Mas não foi
uma visão persuasiva e contrária da verdade metafísica que pro
porcionou a Russell e Moore seu poder crítico, mas o novo
modo de análise filosófica que se baseava menos no dogma
empirista que na fundamentação segura da ciência lógica. Para
compreendermos a conseqüente revolução na filosofia, devemos,
portanto, voltar primeiramente nossa atenção para a nova lógi
.ea e para seu descobridor, Gottlob Frege.



Parte V

A filosofia recente





Capítulo 17

Frege

Não há maior prova de que a história da filosofia precisa cons
tentemente ser reescrita do que a mudança de perspectiva que
se seguiu à recente descoberta da importância de Gottlob Frege.
Nascido em 1848, sem ter sido afetado pelas revoltas políticas
desse ano, Frege viveu. lecionou em Jena de 1874 a 1914, le
vando uma vida isolada e dedicada ao estudo, não-estorvada
pelos negócios mundanos. Quando morreu, em 1925, um lógico
moderno escreveu: * "Eu era estudante, já interessado em ló
gica, e pensava que deveria procurar saber se havia discursos
ou artigos publicados naquele ano em sua homenagem. Mas não
me foi possível reunir algo semelhante."

Apesar dessa omissão (ele viveu à sombra da nova fenome
nologia), Frege obteve a admiração de Russell e de Wittgenstein;
o pensamento desses dois filósofos foi formado e transformado
pelo combate travado com os problemas e concepções que Frege
lhes legara. Sua obra passou despercebida em seu próprio país,
e só ao longo dos últimos 20 anos se tornou evidente ue Frege
foi, não apenas o verdadeiro fundador da o ca mo erna mas
também um dos maiores filósofos do fina o s cu . Ele
não tinha o porte de Mill, Brentano ou Husser1; mas o que lhe
faltava em amplitude era compensado em profundidade, e o fato
de ter vivido numa época em que a filosofia precisava muito de
um pensador que pudesse enfocar questões fundamentais asse
gurou não só sua reputação final como também a omissão de
seus contemporâneos.

Em primeiro lugar, Frege logrou subverter a lógica aristo
télica que, de uma forma ou de outra, predominaria na filo
sofia ocidental desde a Antigüidade; em segundo Jugar estabele
ceu as bases da moderna filosofia da linguagem e, em terceiro

·W. M. Kneale, In A.J. Ayer .tol., Ã ".."olw;ikJ M /ilofJo/itl. Nftt
York, 1966, p, 516. ' ..
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lugar, mostrou a profunda continuidade entre lógica e matemá
tica. Além dessas contribuições, proporcionou a base para toda
a filosofia analítica moderna, e também para a filosofia de Wit
tgenstein, não somente em suas versões anteriores, mas também
nas posteriores. Com Russell e Wíttgenstein, a concepção fre
geana de lógica e matemática iria propiciar uma nova epistemo
logia, uma nova metafísica e uma nova visão da natureza do
pensamento filosófico. Só terei de me referir a Russell poucas
vezes: seu caráter é bastante conhecido, e sua grande capacidade
de autopromoção talvez seja suficiente para justificar o tratamen
to perfunctório que dou à sua filosofia. Contudo, muito do que
atribuo a Frege poderia igualmente ser atribuído a Russell. Eles
fundamentaram ao mesmo tempo a lógica moderna (embora, em
grande parte, de forma independente), utilizando cada um tal
fundamento para investigar os princípios do pensamento mate
mático. Preferi concentrar-me em Frege porque, embora sua in
fluência, a longo prazo, não se tenha ,.mostrado mais decisiva,
seu pensamento foi mais profundo e exato.

Certas descobertas relativas aos fundamentos da matemática
e às técnicas de formalização prepararam o terreno para a lógica
fregeana. Mas o que a possibilitou finalmente foi o fato de Frege
ter compreendido a importância da investigação lógica e os equí
vocos filosóficos perpetuados em nome da lógica. Particularmen
te, Frege acreditava que a teoria kantiana da matemática - a
de que toda verdade matemática é sintética a priori - era equi
vocada, e isso podia ser mostrado pela adoção de uma lógica
livre das preconcepções aristotélicas que concentraram as aten
ções de Kant. Frege intentou demonstrar que a verdade aritmé
tica não é sintética, mas analítica, na medida em que resulta de
leis lógicas tão básicas que não podem ser negadas sem auto
contradição. Afinal" os números caíram do céu platônico em que
tinham sido entronizados. Frege aproxima-se da concepção de
que os números são, na expressão de Russell, "ficções lógicas";
a ciência da matemática logo viria a ser entendida, não como a
exploração de um domínio independente de entidades atempo
rais, nem como primeiro exemplo de conhecimento sintético
a priori, mas como a projeção em espaço lógico de nossas pró
prias propensões a pensar de modo coerente. O que aparece
como domínio independente de entidades matemáticas ou ver
dade matemática é simplesmente uma representação obscura de
nossa própria capacidade intelectual. O número um não é mais
uma entidade que o homem comum, e as leis da matemática não
são mais verdades acerca de um mundo independente do que
a asserção de que "todos os solteiros não são casados".
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Nessa avaliação (que Frege tomou possível, mas não acei
tou inteiramente), se possuímos um conhecimento a priori da ver
dade matemática, isso se deve ao fato de nós mesmos termos
construído essa verdade. (Essa explicação de um conhecimento
a priori é antiga e foi oferecida pelos nominalistas medievais, que
careceram dos meios de determinar se podia ser aplicada à ma
temática.) É claro que tal interpretação da matemática tem
grandes conseqüências filosóficas. Não só o platonismo, mas
também toda a tradição racionalista, fiara-se de uma ou outra
maneira na matemática para dar um exemplo imediatamente
inteligível das "verdades da razão", demonstrando assim a supe
rioridade da razão sobre o pensamento empírico, no que tange
à certeza, à completude e à veracidade última. Visto que Kant
identificou a metafísica com o domínio do conhecimento sinté
tico a priori, apresentando a matemática como o exemplo mais
persuasivo de tal conhecimento, a demonstração de que a ma
temática é analítica deu ensejo a uma rejeição totalmente nova
e caracteristicamente moderna da es.peculação metafísica.

Naturalmente, os empiristas tentaram rejeitar a doutrina kan
tiana da verdade matemática, sendo essas tentativas renovadas
por J. S. Mill, em seu Sistema de lógica. Essa obra, por ser a
exposição mais sistemática que se fez no século XIX das doutri
nas. do empirismo britânico, merece abordagem mais ampla do
que a que faço aqui. Mill não só apresentou uma teoria susten
tável e, em muitos aspectos, convincente da distinção entre ló
giea e ciência (entre lógica dedutiva e lógica indutiva), estabe
lecendo assim os fundamentos da moderna filosofia da ciência,
mas também se dedicou a muitos padrões de pensamento que
deram origem a ilusões metafísicas predominantes. O fato de
suas próprias ilusões não terem sido abordadas ao longo dessa
investigação constitui mais um motivo de satisfação que de sur
presa, pois foi essa característica absurda da teoria milliana da
matemática que esclareceu a Frege o estranho fato de a mate
mática poder ser completamente conhecida por alguém que a
compreenda mal.

Para Mill, as idéias que fazemos dos números são abstrações
a partir da experiência. O número três toma-se familiar para
nós na percepção das tríades, o número quatro, na percepção
dos quartetos, e assim por diante. Ademais, as próprias verdades.
matemáticas, tais como 2 + 3 = 5, podem ser consideradas
como refletindo muitas leis básicas da natureza, que temos ob
servado reger os agregados a que se referem. Em seus Funda
mentos de aritmética (1884), Frege alegou que nem essa, nem
qualquer outra avaliação empirista da natureza dos números, po-
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dia ser aceita. Mill não somente nos fo~ece uma pista de como
compreendemos o número zero, mas também fixa o limite de
nosso conhecimento matemático no limite da nossa experiência.
Entretanto, "quem está realmente preparado para asseverar o fato
de que aquilo que, de acordo com Mill, está contido na defini
ção de uma figura do número 18 foi observado, e quem está
preparado para negar que o símbolo para tal número tem, não
obstante, um sentido?" Ao afirmar que as leis da aritmética são
generalizações indutivas, Mill confunde a aplicação da matemática
com a própria matemática, que é inteligível independentemente
de suas aplicações. Finalmente, Frege assinala que "a indução
deve basear-se na teoria da probabilidade, visto que nunca pode
oferecer uma proposição mais que provável. Mas não podemos
compreender como a teoria da probabilidade poderia possivel
mente ser desenvolvida sem a pressuposição de le.s aritméticas".

Frege não foi o primeiro filósofo a acreditar que as verdades
da aritmética são analíticas. Leibniz tentara provar a mesma
coisa. Contudo, já que este acreditara que todas as proposições
do tipo sujeito-predicado são, em. certo sentido, analíticas; difi
cilmente podemos chamar isso de teoria distintiva da aritmética.
Além disso, Frege foi o primeiro a desenvolver uma lógica em
que tal teoria podia ser enunciada e provada. Não faz parte do
objetivo deste livro abordar os detalhes da teoria, mas é neces
sário entender um ou dois passos importantes em sua argumen
tação como prelúdio à compreensão da filosofia de Frege como
um todo.

Frege argumenta que, se perguntarmos "Que são núme
ros?", ficaremos perplexos para encontrar uma resposta. São
objetos? Propriedades? Abstrações? Nenhuma dessas sugestões
satisfaz. Quando digo que "Sócrates é um", não atribuo uma
propriedade a Sócrates, como o faço ao chamá-lo de sábio. Se
Sócrates é sábio e Tales também é, concluo que Sócrates e Tales
são sábios: cada um deles possui a propriedade individualmen
te, continuando assim a possuí-la quando ambos são descritos
como um par. De "Sócrates é um" e "Tales é um", contudo,
não podemos concluir que "Sócrates e Tales são um". Assim
sendo, os números não podem ser propriedades.

Se, por outro lado, os números são objetos, como identifi
cá-los? Devemos ser capazes de indicar que objetos são. É aí
que sentimos uma vertigem fllosófica - parecemos incapazes
de apresentar uma definição, ostensiva ou descritiva, de qual
quer número real. Os números são OS sujeitos de identidades
e, nesse aspecto, são como os objetos. Quando dizemos que o
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número de planetas é nove estamos afirmando que dois nomes,
"o número de planetas" e "nove", se referem a uma única coisa.
Mas os números são objetos diferentes, na medida em que a
referência a eles depende inteiramente da identificação de um
conceito ao qual são associados. Se eu apontar para um exér
cito e perguntar "Quantos?", a única resposta sensata será
"Quantos de quê?", pois posso dizer 12 mil, 50 ou dois, de
pendendo do fato de estar contando homens, companhias ou
divisões. Em outras palavras, a resposta é indeterminada até eu
especificar um conceito pelo qual a contagem deva ser efetuada.
Então, um número seria uma propriedade de um conceito, uma
propriedade de segunda ordem, por assim dizer? Frege partiu
dessa sugestão, inspirando-se numa área da lógica para cuja
descoberta contribuiu decisivamente - a lógica da existência
(ou quantificação, como agora é chamada).

Kant alegara, opondo-se ao argumento ontológico, que a
existência não é um predicado (ou propriedade), mas não lo
grara desenvolver uma lógica que abrangesse tal fato. Leibniz,
que contribuiu de certa forma para a lógica formal, reconheceu
as diferenças entre proposições existenciais (que assumem a
forma "x existe") e proposições do tipo sujeito-predicado, mas
também foi incapaz de apresentar sistematicamente tais diferen
ças. Essa deficiência da lógica tradicional teve amplas conse
qüências. Foi ela que erigiu a barreira artificial (como Frege a
considerou) entre aritmética (a lógica da quantidade) e lógica
(a lógica da qualidade).

Sabemos, independentemente da teoria, que há uma lógica
coerente que rege termos como "existe". Sabemos que o enun
ciado "Existe algo que não é vermelho" requer a falsidade da
generalização "Tudo é vermelho". A lógica aristotélica não ti
nha um modo de representar essa relação. Frege afirmou que
ela só pode ser representada quando imaginamos que "existe"
e "tudo" têm um caráter lógico especial. Eles denotam, não
propriedades de objetos, mas por assim dizer, propriedades de se
gunda ordem das propriedades. Dizer que uma coisa vermelha
existe é dizer que a cor vermelha possui uma instância. E dizer
que todas as coisas não são vermelhas é dizer que a cor ver
melha não possui instâncias.

Tomando isso como base, foi possível apresentar uma lógica
formal da existência e da universalidade, e reivindicar o insighr
kantiano de que a existência não é um predicado, levando a
falácias quando tratada como tal. Podemos também dizer quo.
a despeito de Hegel, não existe conceito de ser. Temos de reco
nhecer agora novas verdades anaUticas, quo não assumam a
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forma sujeito-predicado, devendo as leis da lógica ser ampliadas
para incluí-las. Parece natural sugerir que essa lógica da exis
tência e da quantificação universal deva proporcionar a base
para uma "lógica geral da quantidade".

Mas, nesse caso, que dizer dos números? Referimo-nos a
eles como objetos (que são sujeitos de identidade) e, entretan
to, não deixamos que eles sejam determinados independente
mente de um conceito ao qual são associados. Para resolver
esse aparente paradoxo, Frege propôs um "critério geral de iden
tidade" para números. E, segundo ele, tal critério tinha de ser
proporcionado contextualmente, visto que as expressões numé
ricas só podem ser usadas para dizer coisas verdadeiras quando
vinculadas a um conceito que determine o que está sendo con
tado. Isso quer dizer que, só num dado contexto é que um
numeral denota algo específico. Suponhamos que pudéss.emos
especificar o que torna verdadeiro um enunciado aritmético que
assume a forma "a = b" sem apelar para o conceito de número.
Então teremos explicado o uso do conceito aritmético de iden
tidade. Teremos também proporcionado o que posteriormente
viria a ser denominado uma definição "implícita" de número.
Podemos esclarecer isso com uma analogia. Suponhamos que o
leitor queira saber que significa a direção de uma linha. Posso
oferecer uma definição da "mesma direção" que não apele para
a idéia de direção. Assim sendo, tenho, de fato, direção defi
nida. A direção de uma linha ab é propiciada pelo seguinte
conceito: linhas que têm a mesma direção que ab.

De modo semelhante, Frege extrai sua famosa definição de
número valendo-se do conceito de "eqüinumerosidade", intro
duzido por Georg Cantor (1845-1918), na discussão acerca dos
fundamentos da matemática. A palavra "eqüinumerosidade" p0
de ser definida em termos puramente lógicos e denota uma pro
priedade de um conceito. Dois conceitos são eqüinumerosos se
os itens incluídos num deles podem ser colocados em correspon
dência um-a-um com os itens incluídos no outro. Frege mostra
que essa idéia de correspondência um-a-um pode ser explicada
sem recorrer à de número. Desse modo, define o número de um
conceito F como a extensão do conceito "eqüinumeroso a F".
Usei aqui o termo "extensão" no mesmo sentido que Frege 
tal uso remonta à lógica de "Port-Royal", discutida no' Capí
tulo 4. A extensão de um termo ou conceito é a classe de coisas
a qual se aplica o termo. Conseqüentemente, a definição de
número incorpora a generalização da idéia, à qual já se recorreu
na lógica da existência, da "instância" de um conceito. Frege
pensava que podemos derivar as definições dos números indi-
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viduais da definição geral, mediante o uso das leis básicas da
lógica. Basta definir o primeiro dos números naturais - zero 
e a relação de sucessão pela qual os outros números são deter
minados.

Zero é o número que pertence ao conceito "não-idêntico a
si mesmo". Frege optou por essa definição porque, como ale
gou, decorre das leis da lógica que o conceito "não-idêntico a
si mesmo" não possui extensão. Ao argumentar assim, Frege
visou constantemente proceder desse modo, não introduzindo
concepções que não pudessem ser logicamente explicadas. Se
guindo tal método, foi capaz de extrair as definições e as leis
da aritmética de modo a mostrar, como pensava, que todas as
provas matemáticas eram aplicações complexas da lógica, e to
dos os enunciados aritméticos, se verdadeiros, o eram em vir
tude do significado dos termos utilizados para expressá-los.

O feito de Frege foi extraordinário. Mas foi prejudicado
por Russell, quando este descobriu um paradoxo, cuja solução
parecia requerer um afastamento de idéias puramente lógicas em
direção a tipos de suposição metafísica que Frege visara eli
minar dos fundamentos da matemática. Ademais, Kurt Gõdel,
num famoso teorema (l931)p demonstrou que há verdades arit
méticas que não podem ser provadas em qualquer sistema ló
gico cuja autocoerência pode ser provada. Por conseguinte, a
lógica não pode, em princípio, abarcar o conteúdo da matemá
tica. A luz de tais resultados, pode parecer que devemos rejei
tar a "hipótese" fregeana (como ele a formula) do caráter ana
lítico da aritmética, e restabelecer alguma versão da doutrina
kantiana de que a matemática é sintética a priori e sui generis.
Contudo, Frege quase reduziu a aritmética à lógica e o resultado
do teorema de Gõdel é tão intricado que a questão do status
da verdade matemática tem conseqüentemente se tornado um dos
mais importantes problemas filosóficos modernos. Parece impos
sível abandonar a direção que Frege nos indica e, não obstante,
o mesmo se dá com a possibilidade de segui-la. Ter criado um
problema filosófico insolúvel a partir de algo que toda criança
pode compreender não constitui um feito insignificante.

As investigações de Frege sobre os fundamentos da mate-
mática acarretariam profundas conseqüências filosóficas, das
quais não foi a menos importante o reconhecimento de que as
concepções matemáticas podiam e deviam ser usadas para dar
forma a diferentes problemas obscuros na filosofia da lógica e
da linguagem. No Begrijjsschrift (1879), Frege formulou o pri
meiro sistema de lógica formal verdadeiramente abrangente. Seu
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propósito era conferir um claro background filosófico aos argu
mentos da obra anterior sobre os fundamentos da aritmética, e
também representar a lógica de maneira a libertá-la das con
fusões que lhe foram introduzidas mediante seu uso dos termos
da linguagem comum. Assim, ele inventou a moderna ciência
da lógica formal; e, ao fazê-lo, subverteu as doutrinas da ló
gica aristotélica e pós-aristotélica que, por 2 mil anos, impedi
ram que tal disciplina progredisse.

Tal subversão acarretou uma conseqüência particular que,
de início, não foi prevista por Frege. A velha lógica tomou co
mo exemplo a gramática da linguagem comum, que tanto difi
cultara a tarefa de apresentar a diferença entre "Sócrates existe"
e "Sócrates está vivo". De fato, a diferença é tão radical que
somos obrigados a concluir que a forma gramatical da lingua
gem comum não conduz ao comportamento lógico. Para nos
expressarmos nos termos de Russell, a gramática da sentença
"Sócrates existe" não reflete sua verdadeira forma lógica. En
tão, como devemos apresentar tal sentença? A resposta natural
é buscar um sistema de símbolos que só permitisse ser ex
pressa a verdadeira "forma lógica" de qualquer sentença. Essa
foi a primeira de numerosas intrusões do método matemático
nos fundamentos da lógica. Visto que a própria lógica rege
grande parte da argumentação filosófica, o processo pode ser
posteriormente continuado; ele resultou, por fim, nas filosofias
quase inteiramente matematizadas do atomismo e do positivismo,
que discutirei no último capítulo.

Frege, com a adoção e extensão das idéias matemáticas,
mudou aspectos mais específicos da natureza da linguagem. Isso
pode ser percebido na teoria fregeana da natureza da lingua
gem. Para ele, era claro, como fora para Leibníz, que os enun
ciados de identidade possuem uma forma diferente dos enuncia
dos que predicam uma propriedade de um objeto. O "é" da
identidade e o "é" da predicação são logicamente distintos. Se
digo "Vênus é a Estrela da Manhã", faço um enunciado de
identidade. O enunciado continua verdadeiro (ou falso, se falso)
quando invertemos os nomes: a Estrela da Manhã é Vênus,
assim como Vênus é a Estrela da Manhã. Na sentença "Sócra
tes é sábio", os termos não podem ser invertidos da mesma ma
neira. Todo o sentido da sentença depende do fato de eu impu
tar um papel diferente ao termo sujeito "Sócrates" e ao termo
predicado "sábio".

Ora, a distinção entre sujeito e predicado é básica para o
pensamento. Uma criatura que não pudesse entendê-la, que só
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falasse de identidades, nada saberia acerca de seu mundo; co
nheceria apenas as determinações arbitrárias de seu próprio uso,
por meio das quais é capaz de substituir um nome por outro.
Nada saberia, porém, sobre as coisas que nomeia desse modo.
Cabe-nos, portanto, tentar compreender a relação entre sujeito
e predicado - na medida em que algo tão básico se submeter
à investigação lógica.

A análise que Frege faz dessa relação está contida numa
série de artigos (ora coligidos nos Escritos filosóficos de Gotllob
Frege, organizado por P. T. Geach e M. Black) , dos quais o
mais importante é "Sobre o sentido e a referência". Nesse tex
to, Frege aventa várias teses; algumas delas já se tinham mos
trado importantes na descrição da natureza da aritmética. Par
ticularmente interessantes são estas duas: a de que uma palavra
só tem significado definido no contexto de toda uma sentença
e a de que o significado de qualquer sentença deve ser derivável
dos significados de suas partes. Elas parecem ser contraditórias,
mas não são. A primeira (da qual encontramos uma aplicação
na definição fregeana contextual de número) diz que o signi
ficado de uma palavra não pertence a ela isoladamente, mas
consiste em sua potencialidade de contribuir para um "pensa
mento" completo. Tal se dá porque as sentenças podem expres
sar pensamentos, no sentido de que suas palavras componentes
têm um significado. A segunda tese enuncia que o significado
de toda a sentença (ou de qualquer outra entidade lingüística
compósita) deve ser inteiramente determinado pelas diversas "po
tencialidades" pertencentes às suas partes. Assim sendo, a pala
vra "homem" possui o significado que tem porque a utilizamos
para falar sobre homens. De modo semelhante, as sentenças que
usamos para falar acerca de homens extraem, em parte, seu
significado do significado de "homem". Essa dependência mútua
da parte com relação ao todo e do todo com relação à parte é
característica da linguagem. Como os lingüistas começam a su
por, é o que toma a linguagem algo que pode ser aprendido. Se
o significado da sentença é determinado pelo significado de
suas partes, então, embora conhecendo somente um vocabulá
rio finito, posso compreender infinitamente muitas sentenças. O
uso que faço da linguagem é automaticamente "criativo", propi
ciando-me a capacidade de pensar de modo irrestrito.

Desse modo, como proceder para descrever as partes quo
compõem uma sentença do tipo sujeito-predicado? Considere
mos a sentença "Sócrates é sábio". Frep alega que, tendo em.
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vista uma apresentação mais clara, podemos admitir que ela é
composta de duas partes: um nome e um predicado. Os nomes
podem parecer mais inteligíveis que os predicados, pois os com
preendemos porque representam objetos, e se sabemos quais ob
jetos representam, aparentemente já sabemos o que significam.
Frege, porém, argumenta que as questões são ainda mais com
plicadas. Consideremos a sentença "Vésper é fosforescente". Ela
usa dois nomes, dos quais apenas um é de fato o nome da es
trela vespertina. Poderia, certamente, compreendê-la sem saber
que é verdadeira? Mas, se para compreender "Vésper" devo
saber a que objeto se refere, então deverei saber que a sentença
é verdadeira tão logo a compreenda. Entretanto, isso não ocor
re. Frege deu esse exemplo para provar que há uma distinção
geral na linguagem entre aquilo que compreendemos (o sentido
de um termo) e aquilo a que um termo se refere ou que ele
"distingue" (a referência do termo). O sentido de um termo
leva-nos na direção da referência, mas não lhe é idêntico.

No caso de um nome, o sentido assemelha-se a uma descri
ção complexa - "o planeta que..... ou "o homem que .; .".
A referência, por outro lado, é um objeto. Isso pode parecer
intuitivamente aceitável; mas que dizer dos predicados? E da
sentença considerada como um todo?

Ao discutir a teoria fregeana da aritmética, me referi vaga
mente aos conceitos, propriedades e predicados, visando adiar
a questão da interpretação de tais termos. Mas agora é neces
sário ser mais preciso. Um predicado possui como sentido um
conceito particular: ao entender o predicado "é sábio", compre
endo o conceito de sabedoria, que é seu sentido ou significado.
Então, do ponto de vista filosófico, que podemos dizer acerca
da natureza dos conceitos? Frege foi claro ao afirmar que os
conceitos são públicos e pertencem tanto ao aspecto publica
mente reconhecível da linguagem quanto às palavras que os
expressam. Caso contrário, o significado das palavras não po
deria ser ensinado e a linguagem deixaria de ser uma forma de
comunicação. Portanto, os conceitos devem ser distinguidos de
associações particulares, de imagens e de qualquer outro episó
dio meramente "interno". São determinados pelas regras do uso
disponíveis a qualquer falante.

A idéia do caráter público do "sentido" inclui uma rejeição
das tradicionais teorias empiristas do significado. Todas essas
teorias confundem significado com associação, já que identifi
cam o significado de um termo com alguma idéia subjetiva que
nos vem à mente quando o usamos ou ouvimos. Frege também,
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mediante sua teoria da referência, instaura as bases para uma
nova rejeição metafísica do idealismo. Por conseguinte, ao es
tudar a lógica, foi levado a rejeitar ambas as metafísicas predo
minant.es em sua época.

A que se referem os predicados? Têm tanta referência quan
to sentido? Frege alegou que sim, mas que, diferentemente dos
nomes, os predicados são "insaturados". Sua referência não pode
ser compreendida como um objeto completo, somente como uma
operação que precisa ser concluída antes de determinar qualquer
objeto. Para usar uma idéia matemática, chamou tal operação
de função. Consideremos, por exemplo, a função matemática
( p + 2 (ou, usando o símbolo para uma variável, x2 + 2).
Isso atribui um valor para qualquer número particular: o valor
3 para x = 1, 6 para x = 2, e assim por diante. E nisso reside
toda a sua importância. A função matemática transforma um
número em outro.

Da mesma forma que o predicado, "x é sábio" deve ser
concebido como se referindo a uma função que atribui um va
lor para cada objeto individual a que se refere o nome que
substitui "x", Que é esse "valor" a que se refere a sentença?
Frege afirmou que pode ser apenas a referência da sentença
como um todo. Pois, tendo combinado a referência do sujeito
com a do predicado, devemos obter o referente dessa combi
nação.

A que se referem, então, as sentenças? A resposta de Frege
a tal questão constitui o que talvez seja a parte mais original
de sua filosofia. É tentador pensar que, se uma sentença se
refere a algo, é a um fato, um estado de coisas ou algo seme
lhante. "Sócrates é sábio" refere-se ao fato de Sócrates ser
sábio. Mas, então, a que se referem as sentenças falsas? E como
existem muitos estados de coisas? Se o leitor tentar responder a
segunda questão, logo pensará que a única maneira de enume
rar estados de coisas é contar sentenças ou seus significados.
Nesse caso, a idéia que faz da referência de uma sentença terá
sido confundida com a idéia que faz da própria sentença ou de
seu sentido. Mediante uma série de argumentos extremamente
sutis e persuasivos, Frege foi capaz de concluir que, de fato.
a única resposta possível à questão "A que se refere uma sen
tença?" é "Ao seu valor-de-verdade", ou seja. à verdade ou ~

falsidade. A verdade e a falsidade estão para as sentenças como
os objetos estão para os nomes. E os predicados se referem a
funções que atribuem verdade ou falsidade de acordo com os
objetos aos quais são aplicadas.
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Conclui-se a análise da sentença do tipo sujeito-predicado
quando se responde à questão: qual é o sentido de uma senten
ça completa? Frege argumentou que o sentido é um pensamen
to (em nosso exemplo, o de que Sócrates é sábio). Um pensa
mento, como um conceito, é uma coisa pública, não devendo
ser confundido com uma penumbra ou "tom" particular. Ele
deve ser identificado em termos das condições que tomam uma
sentença verdadeira. Quem supõe que Sócrates é sábio pressume
que são satisfeitas certas condições em virtude das quais a sen
tença "Sócrates é sábio" é verdadeira (ou, em termos mais
formais, em virtude das quais a sentença se refere ao valor-de
verdade: à verdade). Assim sendo, a análise final da sentença
do tipo sujeito-predicado lhe atribui dois níveis completos de
significado, da seguinte maneira:

Sujeito Predicado Sentença

sintaxe: Sócrates é sábio Sócrates é sábio

sentido: descrição conceito pensamento (condi-
ções-de-verdade)

referência: objeto função valor-de-verdade

Da mesma forma que o sentido da sentença como um todo é
determinado pelo sentido de suas partes, o valor-de-verdade
também é determinado pela referência das palavras individuais.

A importância para a filosofia dessa análise semimatemá
tica da estrutura lingüística é imensa. Se Frege está certo, a
velha distinção entre extensão e intenção pode ser aplicada às
sentenças. A extensão de uma sentença é seu valor-de-verdade
e a intenção, suas condições-de-verdade. A extensão de um ter
mo POde ser dele separada, sendo identificável em outros aspec
tos. Portanto, POdemos atribuir-lhe uma existência independen
te. Podemos pensar que uma sentença representa o verdadeíro
ou o falso. A noção de relação lógica entre sentenças torna-se
agora completamente clara. Por exemplo, a sentença complexa
"p e s" é verdadeira se e somente se p for verdadeira e q for
verdadeira. Conseqüentemente, inferir "a" de "p e q" é válido:
da verdade, concluímos a verdade. Outros "conectivos lógicos".
tais como "se" e "ou". podem ser esclarecidos da mesma ma
neira e sua lógica pode ser explicada. O princípio da extensio
nalidade - o de que todo termo representa sua extensão 
pode agora ser usado para elaborar uma lógica completa das
relações entre sentenças. Foi essa idéia que revolucionou a filo-
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sofia, levando primeiramente ao "atomismo lógico" de Russell
e Wittgenstein e, depois, às novas formas de metafísica analí
tica que viriam gradualmente a substituí-lo.

Além disso, se a teoria fregeana da linguagem está correta,
a noção fundamental envolvida no entendimento das palavras é
a da verdade. Alguns quiseram argumentar que uma sentença
tem significado porque as pessoas a usam para fazer asserções.
Desse modo, devemos analisar a função peculiar desempenhada
na asserção. Tal "asserção" proporciona a essência da comuni
cação lingüística e, em conseqüência, deve ser separada como
o objeto básico de qualquer filosofia da linguagem. Considere
mos, porém, o seguinte argumento: (1) p implica q,' (2) p;
portanto (3) q. Em (1), a sentença "q" não é afirmada; em
(3), é; não obstante, o argumento é válido. Por conseqüência,
"q" deve s.ignificar a mesma coisa em cada ocorrência; caso
contrário, seria uma falácia devida a um equívoco. Isso leva
Frege a alegar que o "ato de asseverar" não pode fazer parte
do significado de uma sentença. Se nos questionarmos sobre o
que compreendemos ao compreender uma sentença ou argumen
to, a resposta sempre remontará à verdade, e não à asserção. O
que compreendemos é uma relação entre os valores-de-verdade
ou as condições que tornam uma sentença verdadeira. Frege
também acreditava que a relação de uma sentença com suas
condições-de-verdade deve ser determinada objetivamente. Des
cobrimos uma suposição metafísica intrínseca à própria lógica
do discurso. Trata-se da suposição de uma verdade objetiva, vi
sada por todos os nossos proferimentos, que adquirem seu sen
tido a partir dela.

Lentamente, e de forma um tanto irregular, esses pensa
mentos de Frege têm sido incorporados à estrutura da moderna
filosofia analítica. Alguns pensadores se opõem à idéia fregeana
de que as condições-de-verdade determinam o significado. Ou
tros discordam da interpretação especificamente "realista" ou
"antiidealista" que Frege dera a essa idéia. Desse modo, a dis
cussão de Frege tem reativado a questão fundamental proposta
pela metafísica kantiana ou seja, a de como eliminar a defasa
gem entre o "realismo transcendental" e o "idealismo empírico".
Tal questão agora se toma a seguinte: "Que é fundamental para
compreender a linguagem: a verdade, considerada independen
temente de nossa capacidade de avaliá-la, ou a asserção" consi
derada como um ato limitado por nossa própria capacidade
epistemológica?"

Outros filósofos contestam a descrição fregeana da natureza
dos predicados e sua caracterização da lógica da linguagem co-
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muro em termos semimatemáticos. Entretanto, qualquer que seja
a posição adotada, na teoria do significado ou na metafísica, po
demos estar certos de que, se a posição pertence à tradição da
filosofia "analítica", terá de depender tacitamente das idéias fre
geanas, se não para proporcionar sua argumentação, pelo me
'.IlOS para prover a terminologia em que tal argumentação é
expressa.



Capítulo 18

Fenomenologia e
existencialismo

o movimento que abordarei neste capítulo tem uma história
tão longa quanto a da lógica moderna e, de fato, no começo,
dificilmente poderia ser separado do novo pós-idealismo que
alcançou seu clímax com a obra de Frege. O termo "fenomeno
logia" fora usado por Hegel em sua obra relativa à natureza
da vida moral. No entanto, não está perfeitamente claro o que
ele quis dizer com tal termo. Apesar de falarem a mesma lín
gua, de terem as mesmas pretensões. e de serem igualmente obs
curos, é óbvio que Hegel e Husserl se dedicaram a formas di
ferentes de investigação; em conseqüência, devemos buscar alhu
res as raízes intelectuais desse último. Na verdade, o pensador
que mais pretendeu ser o fundador do movimento fenomenoló
gico foi, em sua própria opinião, mas um psicólogo que um
filósofo, e um psicólogo que admitiu seguir métodos que deno
minou empíricos. Em Psicologia de um ponto de vista empirico
(1874), Franz Brentano (1838-1917) iniciou uma investigação
da mente humana que rejeitava expressamente as premissas do
idealismo e, em particular, a noção de que o verdadeiro objeto
da psicologia é algum "Geist" universal e abstrato, que segue
seu caminho pelo mundo, embora se relacionando com os indi
víduos humanos de modo apenas ocasional e acidental. A ps.co
logia não pode tomar tais abstrações como ponto de partida.
Como qualquer outra ciência, deve começar pelo caso individual,
isto é, o caso da primeira pessoa, diretamente conhecido pelo
investigador. Brentano, em parte devido ao fato de ter enfati
zado a primeira pessoa" não se aventurou muito pelo âmbito do
que hoje chamaríamos de psicologia empírica. Ao contrário,
preocupou-se com um. antigo problema filosófico: o da natu
reza do conhecimento da primeira pessoa. Quec~ quando
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se me apresenta o conteúdo da consciência? E como se distin
gue aquele que conhece do que é conhecido?

Ao tentar responder tais questões, Brentano reintroduziu
na filosofia um termo técnico comum nas escolas medievais: o
conceito de intencionalidade. Ele argumentou que todo estado
ou evento mental é caracterizado pela "referência a um con
teúdo" ou por estar "direcionado para um objeto" (em conse
qüência, por um "objetivo" ou "intenção" interior). Se creio,
existe alguma coisa em que acredito; se odeio, existe alguma
coisa que odeio; se vejo, existe alguma coisa que vejo. Em
todo caso, o "conteúdo" ou "objeto" é caracterizado por certos
aspectos peculiares. Ele poderia ser indefinido, não existir na
realidade ou ser diferente do que penso que é. Por exemplo,
posso ter medo de um leão, mas não de um leão particular;
posso odiar o homem que arrancou as rosas de meu jardim,
embora tal homem não exista; posso admirar aquele que fez
doações ao hospital, mas desprezar o que assassinou o prefeito,
mesmo que sejam uma só e a mesma pessoa.

A melhor maneira de descrever esse fenômeno da intencio
nalidade é fazer uma distinção, também dependente da termi
nologia escolástica, entre o objeto "material" e o "intencional"
de um estado mental. Quando considero um fantasma o que
de fato é uma peça de pano esvoaçante, o objeto intencional
de minha visão é um fantasma, embora o objeto material seja
um pedaço de pano. O objeto intencional é o que está "presente
à consciência", podendo não corresponder a qualquer realidade
material. Essa possibilidade de não-correspondência explica a
peculiaridade do objeto intencional. Há muitos tipos lógicos de
objetos intencionais: podem ser proposições (os objetos de
crença), idéias (os objetos do pensamento) e indivíduos (os
objetos de amor e ódio). Podem ser indeterminados (um leão)
ou determinados (o leão que está diante de mim). De qualquer
modo, não possuem existência independente do estado mental
que a eles "se refere" ou para os quais está "direcionado". Não
há "relação real" entre o medo e seu objetivo intencional, visto
que não podemos pensar que os dois existem separadamente.
Esse é um dos poucos casos autênticos em que poderíamos que
rer falar, em termos bradleyanos, de uma relação "interna".

Brentano acreditou que tal propriedade da intencionalida
de é peculiar aos fenômenos mentais e comum a todos eles. Por
tanto, constituía, para ele, uma característica distintiva do men
tal. A propriedade possui, entretanto, uma lógica intricada, sen
do muito difícil descrevê-la neste pequeno sumário. Assim, tem
:aido difícil evidenciar esse aspecto particular do pensamento de
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Brentano ou compreender plenamente suas implicações. Em es
pecial, uma confusão, por vezes acidental, por vezes deliberada,
entre a intencionalidade e a falta daquilo que os lógicos cha
mam de extensionalidade (ver o capítulo anterior) tem tornado
as discussões encetadas nos últimos anos a respeito desse tópico
peculiarmente vertiginosas e extremamente cansativas. Contudo,
com relação aos fenomenologistas, devemos dizer que seu conhe
cimento de lógica moderna não tem, em geral, bastado para
permitir tais confusões. Eles têm-se interessado pelo fenômeno
da intencionalidade e não pela busca de alguma característica
diferenciadora geral do mental.

O primeiro fenomenologista importante foi Edmund Hus
serI (1859-1938), aluno de Brentano, que começou a carreira
filosófica com um livro sobre os fundamentos da aritmética hoje
lembrado principalmente pela devastadora crítica que lhe fez
Frege. Entre os muitos escritos de Husserl, os que mais têm
chamado a atenção são as Investigações lógicas (1900-1), Idéias
para uma fenomenologia pura (1913) e as Meditações cartesia
nas (escrito em 1929 e publicado pela primeira vez em 1950).
A primeira dessas obras é muito interessante, e apresenta o
tema pelo qual Husserl é conhecido, ou seja, o de uma "feno
menologia pura", apurado mais tarde na segunda de suas obras
principais. Nessas obras, ele começa a descrever o que viria
a chamar de "método" da redução fenomenológica. Seu pensa
mento baseia-se em duas premissas principais. Em primeiro lu
gar, ele reafirma a essência da posição cartesiana, ou seja, a
de que o conhecimento imediato que tenho de meus próprios
estados mentais conscientes constitui o único fundamento seguro
para uma compreensão de sua natureza, desde que eu possa
isolar o que é intrínseco ao estado mental e separá-lo de tudo.
que é exterior. Em segundo lugar, a intencionalidade do men
tal torna o "significado" ou a "referência" essenciais a todo.
ato mental. Conseqüentemente, focalizar a natureza revelada da
mentalidade é também compreender a operação fundamental do.
"significado" pela qual o mundo se torna inteligível. Por causa
dessas duas premissas, Husserl foi capaz de elaborar uma filo
sofia que, como a de Descartes, visou produzir uma visão meta
física completa a partir da reflexão sobre as peculiaridades da.
consciência.

Mas o estudo do caso da primeira pessoa será deficiente
caso seja impossível separar o que nele está contido. Assim
como Descartes buscou separar a idéia "clara e distinta" dos
estados mentais com que é mesclada, Husserl propôs um mé
todo para apartar as puras liberações da consciência das que.
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nos impedem de compreendê-las. Trata-se do método da "re
dução fenomenológica", ou "colocação entre parênteses" (do
grego epoché). Toda referência àquilo que é passível de dúvida
ou mediado pela reflexão deve ser excluída da descrição de
todo estado mental, abandonando o resquício de pura imediatí
dade. Consideremos o caso do medo. Não devo supor que o
objeto do medo exista independentemente de meu medo. O medo
não garante a existência de seu objeto, mas apenas de seu pró
prio "direcionamento" para um objeto. Desse modo, devemos
"pôr entre parênteses" o objeto material ao examinar a natu
reza do medo. Mas o objeto intencional permanece, pois não
podemos eliminar do medo a idéia de um objeto, já que esta
está contida no estado mental e imediatamente presente à cons
ciência do homem que sente medo.

Que fazer após o processo de pôr entre parênteses? Husserl
falou de "ato mental", o processo do próprio direcionamento,
que de certo modo constitui a essência do medo. O método
peculiar da fenomenologia é considerar como seu dado esse ato
mental. Tudo mais que podemos descrever é menos fundamental
para o conhecimento ou menos capaz de revelar a essência do
que é conhecido. Assim sendo, não é o fenomenologista premido
pela velha questão cartesiana de como ultrapassar o caso da
primeira pessoa e atingir o conhecimento de um mundo inde
pendente? O título da impenetrável obra posterior de Husserl 
Meditações cartesianas - sugere, como seu teor, que seu "mé
todo" o lançou de fato no precipício do ceticismo. Mas, histo
ricamente falando, o principal objeto desse ceticismo é um tanto
surpreendente. Não se trata do mundo objetivo, mas do pró
prio sujeito observador. Para Husserl, a pessoa (ou eu [~elf])

só existe quando pratica atos intencionais. No entanto, ela não
é idêntica a qualquer desses atos intencionais. Nem pode ser o
objeto de tal ato, já que, se o fosse, então algum outro sujeito
teria de praticar o ato do qual "ela" é objeto. Mas, quem é
esse sujeito senão ela mesma? O "eu", como Ryle o expressou
em outro contexto, é sistematicamente ilusório. Afinal, em que
sentido podemos saber que ele existe? Husserl pensou que o
"eu" existe apenas como sujeito e nunca como objeto da cons
ciência. Portanto, deve ser "transcendental" de forma semelhan
te ao "eu [self] transcendental" de Kant. Muitos dos volumosos
escritos de Husserl foram dedicados à busca dessa criatura que
ele dizia ser incognoscível, não surpreendendo o fato de muitos
terem a impressão de que tais textos eram ilegíveis.

O que eu disse não deixa claro se a fenomenologia possui
algum "método" especial. Como, por exemplo, a distinguimos
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da psicologia da introspecção? Nas Investigações lógicas, Hus
serI rejeita expressamente o "psicologismo" - a concepção de
que a lógica é uma ciência muito geral do espírito. Ao estabe
lecer o lugar da fenomenologia, ele afirmou estar introduzindo
um método livre de toda investigação empírica e, de fato, pres
suposto por esta. (Sua concepção acerca do status de sua teoria
era, por conseqüência, oposta à de Brentano; não me sinto apto
a decidir qual delas era correta.) A fenomenologia é uma intro
dução necessária a qualquer ciência do espírito, já que situa 
antes de qualquer descrição, classificação ou explicação - os
atos mentais individuais que devem ser investigados pela psico
logia. Além diss.o, constitui o único acesso ao significado, que
é criado pelos atos mentais, e é só mediante tais atos que o
mundo se torna presente à consciência. Conseqüentemente, nos
so entendimento determina as essências das coisas, ao determi
nar a maneira pelo qual são conhecidas. Desse modo, a feno
menologia gera um conhecimento das essências, e não dos fatos.
É, por conseguinte (assim se alegam), uma ciência a priori.

Todas essas idéias, bastante obscuras em si mesmas, são
levadas em consideração pelo notório Martin Heidegger (1889
1976), aluno de Husserl que pode, com justiça, pretender ser
o mais importante e mais obscsro dos pensadores da escola
existencialista, Husserl dera duas séries de conferências, poste
riormente publicadas como A fenomenologia da Consciência do
tempo imanente, nas quais pretendeu redescobrir, ao nivel da
análise fenomenológica, o antiquíssimo problema metafísico do
tempo. Inspirando-se nessa e noutras ulteriores efusões husserlia
nas, Heidegger escreveu Ser e tempo, a mais complexa das mui
tas obras inspiradas, direta ou indiretamente, pela teoria kan
tiana do tempo como a "forma do sentido interior".

E impossível resumir a obra de Heidegger, que ninguém
pode' alegar compreender inteiramente. No próximo capítulo,
apresentarei razões para se pensar que ela pode ser ininteligível,
a partir da própria natureza do "método" fenomenológico por
ela empregado. Sua linguagem, como a de Husserl na maturi
,dade, é metafórica e contorcida, a ponto de ser quase incom-

,preensível; quem a lê tem a impressão de que jamais se inven
taram tantas palavras na tentativa de expressar o que não pode
ser expresso.

.. Heidegger afirma que seu método é fenomenológico e que
sua essência é apreendida no slogan: "Às próprias coisas!" A
filosofia é o estudo dos fenômenos. onde a palavra "fenômeno"
é considerada, em seu sentido grego original, como se refe..

.. ' rindo a tudo que "se mostra", Os fenômenos não são meras
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aparências, mas coisas que se mostram à consciência. Daí a prio
ridade da fenomenologia sobre qualquer ciência física ou psi
cológica. A fenomenologia é também a forma fundamental da
"ontologia" - o estudo do que é. Apesar de. suas origens car
tesianas, a fenomenologia, na obra de Heidegger, desprende-se
da epistemologia e se lança, com uma ousadia nunca vista
desde Hegel, à especulação, deixando-se guiar por uma única
questão, isto é, a do "significado do ser", que, como somos
levados a supor, foi o tema para o qual se voltaram as filoso
fias antigas, socrática e pré-socrática, e que o método carte
siano descartou.

Devemos distinguir o Ser (Sein) do Dasein. O Dasein é o
tipo de ser que caracteriza a autoconsciência humana. É a "coi
sa que compreende o ser". Seria conveniente, se pudéssemos, dar
ao termo Dasein sua tradução normal de "existência". Infeliz
mente, Heidegger, que certamente podemos considerar ter mul
tiplicado os termos aos limites da possibilidade, além ou não
da necessidade, antecipou-se a nós. Ele introduz um terceiro
termo, Bxistenz, que denota "o tipo de Ser com relação ao qual
o Dasein pode comportar-se de uma ou de outra forma, mas
sempre de alguma forma". O Dasein, ao contrário, tem seu ser
"para si mesmo", sendo o ~ Sartre posteriormente descreveu
como être pour-soi e o que Hegel já descrevera como ser-para-si
(Fürsidzsein) .

Como veremos, a dívida que Heidegger e Sartre têm para
com Hegel é muito maior que o vocabulário que utilizam. Tudo
isso constitui modos mais ou menos pomposos de distinguir coi
sas de pessoas. Afinal, qual é a argumentação, ou, na falta desta,
a tese de Ser e tempo? Não tenho certeza, mas talvez o que se
segue represente parte dela. Em primeiro lugar, embora Hei
degger rejeite o uso de termos como sujeito e objeto, preferindo
seus próprios termos técnicos, é óbvio que se preocupou com o
moderno problema do autoconhecimento. Que é o autoconheci
mento, qual é o seu objeto e que ele produz mediante insighis
no mundo objetivo? Portanto, ele parte do caso da primeira
pessoa, dizendo que "a asserção de que sou eu quem, em cada
caso, o Dasein é onticamente óbvia". Mas obviedade ôntica é
um coisa e conteúdo é outra. Devemos responder ao "problema
do ser", que se apresenta inicialmente como a questão "Quem
(o que) sou eu?". Como Kant mostrou nos Paralogismos, ne
nhum estudo do conhecimento imediato característico da primei
ra pessoa responderá essa questão. Heidegger percebe e aplaude
e resultado, mas não se sente, como deveria, ameaçado por ele.
A partir da análise fenomenológica, podemos saber que a es-
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sência do Dasein jaz em sua existência: pelo menos ele possui
existência, e a possui essencialmente. Esse argumento ontológico
da existência do sujeito não deveria ser levado muito a sério.
Pois se tudo. que sabemos sobre esse Dasein é que ele existe,
ma! conseguimos avançar além da primeira questão cartesiana.

Heidegger faz preceder sua teoria do ser (que é, de fato,
uma teoria da autoconsciência) de uma fascinante, mas insana
mente abstrata, descrição do mundo dos fenômenos. Visto que
todo ser é ser no mundo, a essência do mundo como fenômeno
deve ser investigada" caso devamos compreender o ser. Apren
demos que o mundo contém coisas, mas essa condição de ser
coisa deve ser entendida não em seu moderno sentido científico,
mas em seu significado antigo - o significado do termo grego
pragmata. Os objetos "devem ser usados" ou "estar à mão".
Conseqüentemente, podemos compreendê-los como "signos", ou
seja, interpretamo-Ios como mantendo uma relação imediata c0

nosco. (Aqui, como alhures, Heidegger mostra a influência de
Wilhelm Dilthey, antropólogo filosófico do século XIX.) O mun
do primeiramente chega à consciência como um signo, como
lagos. É isso que "apresenta um significado para nós", explican
do a "fascinação do Dasein pelo mundo". Objetos aparentemente
independentes podem ser constantemente apropriados para os
próprios usos do Dasein, transformados em expressões, bem co
mo se pode atribuir-lhes um significado. Tal é a "abolição da
distância" (Entfernen) entre os objetos e nós mesmos. Somos
levados a compreender que essa abolição da distância também
proporciona o primeiro "fenômeno" do espaço - é isso que me
leva a sentir que ocupo uma posição espacial em meu mundo.

Mas, essa união pacífica do Dasein com seu mundo é rom
pida pela aparência do Outro. (Ou o Zeitgeist tomou-se mais
paranóico desde a época de Hegel, pela intrusão de "eles't.)
Minha própria existência é questionada quando se relaciona com
essa existência dos outros. Tomo-me consciente do que Heidegger
chamada de meu "estar-abandonado". (Geworjenheit), ou seja, o
fato de que minha existência no mundo carece de uma razão;
o fato de que simplesmente estou lá. É isso que se manifesta no
fenômeno do medo e que precipita o grande afastamento do
mundo que outros têm chamado de alienação, mas que He.degger
prefere chamar de "Queda", O Dasein "cai", não pecando ou
indo para o inferno, mas num estado de "inautenticidade". Ao
me deparar com o absoluto enigma de meu próprio ser, evado
me de mim mesmo. Perco-me em ansiedade e, para escapar-lhe,
tento deixar de ser eu mesmo, tomando-me, em vez disso, um
"deles", Tomo-me objeto, parte do mundo que primeiramente
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abalou minha tranqüilidade ao mostrar minha arbitrariedade. e
que agora tenta fazer com que eu negue a mim mesmo, con
fundindo-me na impessoalidade do papel, da forma e da "con
versa inútil" "deles".

Essa inautenticidade, contudo, acarreta um sentido do absur
do, isto é, o sentido de que os objetos carecem de significado.
Eles tinham um significado para o Dasein, mas não para a cons
ciência que se identifica apenas de modo impessoal, como parte
"deles". Esse sentido de absurdo traduz-se em ansiedade, for
mando-se nesta a primeira resposta à questão do ser. "Quem
sou? - resposta: eu mesmo.". O que quer que eu seja, sou ísso.
Como Heidegger assinala, a ansiedade "individualiza". É préci
samente devido ao fato de não ter objeto, e de sua intencionáli
dade ser universal, indiferenciada e sem. nada focalizar, que 'da
só pode ser compreendida como minha. Ao experimentar a 'an
siedade, sou destacado deles e reintroduzido em minha indivi
dualidade, minha existência, como o fato derradeiro.'.,~.

Esse sentido de individualidade tem, como principal niâ#i':
festação (poder-se-ia quase dizer "momento"), o exercício' .de
uma capacidade mental peculiar que Heidegger chama de "cui
dado" (Sorge). A atitude que o eu [se/f] ansioso assume com
relação ao mundo é uma atitude de cuidado: a apreensão para
si mesmo, e para outros, e a tentativa de compreender o mundo
como objeto de conhecimento e atividade. Tal cuidado acarreta
a separação de sujeito e objeto, e a idéia de verdade objetiva.
Como Heidegger indica, o cuidado "desvela o mundo", encon
trando assim o que é objetivo em relação a si mesmo. (Aqu.,
Heidegger reconhece que está lidando com o velho problema
kantiano das pressuposições de autoconhecimento, mas rejeita' a
idéia de que precisamos provar a existência de um mundo obje
tivo. Aparentemente, o que se pressupõe não precisa de prova,
somente de um "desvelamento",

O eu [se/f] "cuidadoso" possui um novo tipo de ser - uma
totalidade que Heidegger também descreve como ser-para-a-mor
te. Pois a ansiedade traz a apreensão de finitude e vulnerabili
dade; e o "cuidado" é simplesmente compreender o mundo como
o lugar da existência finita e vulnerável. Ao ser-para-a-morte,
reconheço meu predicamento como criatura condicionada pelo
tempo e vejo que só no tempo é possível minha redenção,"de
modo que o cuidado se torna o "chamado da consciência".
Tenho de tornar-me responsável por meus atos e minha existên
cia: essa é a singular resposta que tenho para a ansiedade indi
ferenciada, e que constitui meu primeiro vislumbre de autentici
dade. Sou mais plenamente eu mesmo ao reconhecer o chamado
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de algo que não apenas me é essencial, mas também aponta
para além de mim. Sou convocado a sair da condição de aban
dono do "eles" e impelido a anunciar resolutamente a mim
mesmo. (O arquétipo desse modo de pensar pode ser encontrado
na Lágica de Hegel, numa passagem intitulada "Barreira e de
ver".)

No entanto, a resolução requer aquilo que Heidegger chama
de "capacidade antecipada de resolução". De certa forma, devo
perceber o futuro - pelo menos, como parcialmente próximo
de mim - se devo tomar tal atitude. Só posso decidir fazer
alguma coisa na medida em que não levo em conta a questão
de se deverei ou não fazê-la como já estabelecida. Portanto, o
futuro deve ter um status especial para mim, devendo ser objeto
de atitudes diferentes daquelas que tenho com relação ao pre
sente e ao passado. Isso acarreta o fato de que só posso tornar
me autêntico se concebo que meu ser está no tempo, não ape
nas no sentido de que todas as coisas estão no tempo, mas no
sentido mais profundo de que o tempo deve formar e determi
nar toda a minha perspectiva sobre o mundo, separando o futuro,
que é objeto da capacidade de resolução, do passado, objeto de
culpa e responsabilidade. E Heidegger diz que isso só pode ser
feito se eu percebo minha liberdade e minha temporalidade
como uma e a mesma coisa. Tal é o "ser livre para a morte".
A resposta final ao enigma da existência é a seguinte: sou um
ser extenso no tempo, cuja redenção reside naquela liberdade
que só o tempo proporciona, ou seja a liberdade de fazer de
minha vida o que escolho, mudando desse modo do estado de
abandono para a resolução. Em tal mudança residem a concep
ção e a aceitação da mortalidade.

A visão heideggeriana é um tanto poética, apresentando
momentos de verdadeiro insight filosófico. Mas até que ponto
constitui realmente uma filosofia ou uma descrição exagerada de
uma jornada espiritual particular? Tais questões introduzem-nos
no âmago do método filosófico. Uma coisa é óbvia: as conclu
sões de Heidegger, quando inteligíveis, são claramente apresen
tadas como verdades universais, não somente acerca da condição
humana, mas do mundo como tal. Seu status é sintético e a priori;
não poderiam ser provadas nem refutadas por qualquer forma
de ciência. Às vezes, é tentador interpretá-las de modo cientifi
co ou pseudocientífico, como um arremedo de psicologia da
autoconsciência. Mas essa interpretação dificilmente pode ava
liar a generalidade e o caráter abstrato do que é formulado,
além de sugerir (o que é claramente falso) que tais doutrinas
podiam ser medidas pela evidência empírica, sendo desse modo
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refutadas ou confirmadas. Por outro lado, Heidegger não apre
senta argumentos para mostrar que o que diz é verdadeiro. A
maior parte de Ser e tempo consiste em asserções compostas.
dficilrnente apresentando um "assim sendo", um "portanto", um
"possivelmente" ou "um poder-se-ia concluir que" para indicar
as relações que pressupomos serem mantidas entre elas. A tese
crucial de que o idealismo não precisa de refutação, visto que
sua falsidade é dada na busca de autoconhecimento empreendi
da pelo Dasein, baseia-se, não no argumento, mas na etimolo
gia de uma palavra grega. (Trata-se da palavra grega aletheia,
que etimologicamente significa "desvelamento", mas literalmente
quer dizer "verdade'") Portanto, mesmo se a totalidade da filo
sofia heideggeriana é significativa e verdadeira, não obstante,
tem-nos de ser dada uma razão para aceitá-la. Consideradas de
modo crítico, as idéias de Heidegger assemelham-se a visões es
pectrais no domínio do pensamento ou a vastas e intangíveis
sombras lançadas pela linguagem. Talvez, se a gramática não
distinguisse entre Sein e Dassein, nem apresentasse substantivos
abstratos do tipo exemplificado pelo "Geworjenheit", tais som
bras pudessem dissolver-se, nada vindo a substituí-las. Segundo
Wittgenstein, esse tipo de filosofia mostra "o enfeitiçamento da
inteligência pela linguagem".

Os escritos de Jean-Paul Sartre (1905-1980), discípulo fran
cês de Husserl e de Heidegger, que tudo fez para propagar o
existencialismo como doutrina moral e metafísica peculiarmente
adaptada às exigências da consciência moderna, também apre
sentam essa deficiência no que se refere à argumentação. En
tretanto, até certo ponto, ela é compensada pela beleza literária
e por uma arte persuasória que fizeram de Sartre um dos mais
influentes escritores de nosso tempo. Em peças, novelas e .en
saios ele expressou, modificou e ressuscitou repetidamente a
v'são existencialista, transformando-a de doutrina abstrata em
experiência imaginativa. Em suas obras filosóficas, persistem os
mesmos métodos imaginativos. Ao deparar-se com a questão
"Isso é filosofia ou psicologia?", ele sem dúvida responderia:
"Ao mesmo tempo, não é nenhuma das duas e é ambas as
coisas." Tentarei apresentar uma filosofia que acredito ser a de
Sartre, As partes que poderiam parecer naturalmente psicológi
cas são tão evidentemente extraídas de Hegel que não necessi
tam de apologia para serem discutidas, embora fossem essen
ciais à história filosófica de nosso tempo.

Uma das obras iniciais de Sartre, A psicologia da imagina
ç40 (1940) (O imaginário, como deveríamos traduzir seu título),
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mostra uma influência muito forte de Husserl e, embora o tí
tulo inglês (e o subtítulo francês) sugiram uma relutância em
aceitar que a fenomenologia e a psicologia são coisas d.stintas,
seu teor esclarece que Sartre é capaz de defender persuasiva
mente conclusões acerca da natureza do espírito humano con
forme concebidas por quaisquer padrões filosóficos. Tais con
clusões reaparecem, em sua forma fenomenológica, na famosa
conferência de Sartre intitulada "L'Existencialisme est un hu
manisme", pronunciada em 1945, depois de ele ter vivido a ex
periência de integrante da resistência francesa, o que de tal mo
do concorreu para mudar seu pensamento que é comum ignorar
a obra mais original e importante (em minha opinião) que as
precedeu. Adotarei a prática comum, considerando que essa con
ferência, junto com as amplas e divagadoras reflexões de O ser
t1 o nada (1943), contêm os princípios fundamentais do exis
tencialismo sartreano.

Sartre expressa numa linguagem surpreendentemente me
dieval a premissa de sua filosofia ao apresentá-la como a pro
posição de que "a existência precede a essência". Não existe
natureza humana, já que não existe um Deus para concebê-la.
As essências, como construções intelectuais, desaparecem com o
espírito que as concebe. Assim sendo, para nós, nossa existên
cia - ou seja, a individualidade não-conceitualizada que foi
celebrada (mas não descrita) por Kierkegaard - constitui a
premissa de toda investigação. Tal existência não é determinada
por uma idéia universal, não possuindo um destino prefigurado
tal como uma visão da natureza humana poderia incluir. Os
homens devem elaborar sua própria essência e, num certo sen
tido, até mesmo sua existência é uma realização. Eles só exis
tem plenamente quando são o que pretendem ser. (Aqui, como
alhures, a filosofia de Sartre é um eco da de Heidegger.)

Desse modo, a premissa da filosofia ainda é a premissa de
Descartes, ou seja, o "cogito"; mas é o cogito transformado
pela fenomenologia husserliana. Toda consciência é intencional
- postula um objeto no qual se percebe como num espelho.
Objeto e sujeito surgem juntos e são concebidos de modos radi
calmente diferentes. Devido ao fato de nos serem familiares, esses
modos negam a descrição na linguagem do senso comum. Daí a
necessidade de termos técnicos para descrever a diferença funda
mental entre aquele que conhece e o que é conhecido (o ··pau,...
sai" e o "ensoi", como os chama Sartre).

Ao estabelecer-se como sujeito numa relação com um 0b
jeto possivelmente incognoscível, o eu [selll cria (ou posnala)
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uma separação em seu mundo, uma espécie de brecha que não
pode ser preenchida por qualquer avaliação da experiência.
Essa brecha é chamada de "néant", ou nada, que "jaz enrolado
no âmago do ser, como um verme". Essa expressão caracterís
tica é parte de uma descrição evocativa destinada a persuadir
nos de que a separação do ser primevo em sujeito e objeto
gera uma terceira coisa (ou não-coisa). É essa terceira coisa
que adentra o mundo da autoconsciência munida de disfarces
persecutórios.

A. J. Ayer acusou Sartre de equivocar-se logicamente ao
introduzir o "nada" como se fosse uma entidade: o equívoco
lógico do rei em Através do espelho, que considera "Ninguém"
um nome próprio. No entanto, tal crítica, apesar de tentadora,
talvez omita a questão fenomenológica do fato de Sartre ter
cunhado palavras. Sartre tenta descrever o que é dado à cons
ciência no próprio ato de conceber-se relacionada com um
mundo objetivo, devendo necessariamente forçar a linguagem a
fim de expressar uma experiência tão imediata que precede todo
ato descritivo.

A experiência do nada está sempre conosco e, por conse
guinte, é enganosa, assim como o ego. Para convencer-nos de
sua realidade, Sartre dá vários exemplos vívidos, dentre os quais
se sobressaem a expectativa e seu desapontamento. Quando en
tro num bar em busca de Pedro, e ele não está lá, o fato de ele
não estar lá não depende mais de minha expectativa do que do
fato de eu não ter pensado nele. Não obstante, minha expecta
tiva muda minha experiência. O bar reflete sobre mim, em todos
os seus particulares, a ausência de Pedro, que se torna uma
qualidade persuasiva da consciência por meio da qual são p~r

cebidos esses particulares. O bar apresenta uma espécie de nar
rativa da não-existência de Pedro que não poderia ser compre
endida em qualquer localidade em que eu não esperasse encon
trá-lo. Tal idéia é certamente fantástica, mas também é típica
da fenomenologia sartreana, sendo simultaneamente observadora
e esdrúxula Como Sócrates, Sartre tenta introduzir a "aporio",
ou angústia intelectual, com prelúdio à introdução de uma dou
trina metafísica que console a inteligência desnorteada.

Somente a autoconsciência pode introduzir o néont ou na
da no mundo: pois, para o ser meramente sensitivo, não se
verificou a ruptura entre sujeito e objeto. Ao sentirmos o nada,
porém, advém a angústia, surgindo a questão de "Como posso
preencher esse hiato entre mim e o mundo?", ou, para a ex
pressarmos de uma forma que, para Sartre, parece equivalente:
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"Como farei de mim mesmo parte do mundo?" Tal é o signifi
cado fenomenológico da questão "Que farei?". É o sentido atual
da futuridade e da responsabilidade do indivíduo por esse futuro.
A angústia é a prova da liberdade. O homem não pode ter mais
certeza de algo do que do fato de ser livre, visto que nada é
mais certo que a existência que força o reconhecimento da fu
turidade e de nossa responsabilidade para com ela.

Qual O efeito da angústia? Sartre diz que.rinlcialmente, ela
se manifesta como o sentido de que os objetos não se distin
guem propriamente entre si. Eles são indiferenciados, passivos
e espectadores da ação. O sentido que fazemos do hiato entre
sujeito e.objeto traduz-se num sentimento de náusea por causa
da dissolução das coisas. O mundo torna-se viscoso. Ao reagir,
posso fugir do futuro, escondendo-me em algum papel prede
terminado, contorcendo-me para adaptar-me .8 um costume. já
feito para mim, ultrapassando o vácuo que me. separa dos obje
tos apenas para tornar-me um objeto. Isso ocorre quando adoto
uma moralidade, uma religião, uma função' social que foram
inventadas por outros.. e que só são importantes para mim na
medida em que estou objetivado nelas. O resultado é o que
Sartre chama de "má fé", indistinguível, no meu entender, da
inautenticidade heideggeriana, devendo uma vez mais o conteú
do que podemos atribuir-lhe à "alienação" do pensamento he-
geliano do século XIX. .

Essa falsa simulação do em-si pelo para-si (do objeto pelo
sujeito) deve ser contrastada com o autêntico. gesto individual.
Isso, o que não surpreenderá o leitor, não pode ser descrito em
sua generalidade, mas somente considerado em sua individuali
dade, no livre ato mediante o qual o indivíduo cria tanto a si
mesmo quanto ao mundo, fundindo-os. Não me perguntem como
se faz isso. O que importa é seu fim, que Sartre descreve como
"comprometimento". Mas comprometimento com o quê?

Nesse momento, Sartre introduz sua famosa defesa do sub
jetivismo ético, alegando que qualquer adoção de um sistema
de valores representado como "objetivo" constitui uma tentativa
de transferir minha liberdade para o mundo dos objetos e, desse
modo, perdê-la. O desejo de uma ordem moral objetiva é uma
exibição de má fé, bem como uma perda dessa liberdade sem a
qual não se poderia conceber qualquer tipo de ordem moral. O
que não está claro é em que sentido Sartre é capaz de recomen
dar a autenticidade que consiste na moralidade puramente au
toconstituída. Ele a recomenda, mas, por sua própria argumen·
tação, essa recomendação não pode ter força objetiva. PortaBto.
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está mais apto a utilizar a linguagem do "ser obrigado" que a do
"ter de":

Surjo sozinho e temeroso diante do singular e
primeiro projeto que constitui meu ser; todas as barreiras,
todas as injúrias ruem, aniquiladas pela consciência
de minha liberdade; não recorro, nem posso recorrer, a
qualquer valor diante do fato de que sou eu quem
sustento os valores; nada pode garantir-me contra mim
mesmo; separado do mundo e de minha essência pelo
nada que sou, tenho de compreender o significado do
mundo e de minha essência: decido sozinho, injustificável
e sem desculpas.

Sartre, desse modo, tenta preservar a ética kantiana da "auto
nomia" moral, embora despojando-a do comprometimento com
uma lei moral.

Como disse, até aqui, a filosofia de Sartre não se distingue
muito da de Heidegger, a não ser pelo fato de ser expressa de
modo muito mais fácil e claro e por preferir exemplos vívidos.
Sartre, porém, assimila outra parte do legado hegeliano. Apre
senta sua própria versão do argumento do senhor e do escravo,
agora sob o aspecto de um exame do amor. Tenta mostrar que
todo amor, e, de fato, toda relação humana, baseia-se na con
tradição. Introduz a noção de "ser-para-os-outros" para descre
ver a peculiar posição em que se pode encontrar um ser auto
consciente, sendo ao mesmo tempo, em sua concepção, um su
jeito livre e, na concepção dos outros, um objeto determinado.
(Comparemos a distinção kantiana entre o eu [seIf] transcen
dental e o empírico.) Quando outro ser autoconsciente olha
para mim, sei que busca em mim não apenas o objeto, mas tam
bém o sujeito. O olhar de uma criatura autoconsciente tem a
peculiar capacidade de penetrar, de criar uma exigência, isto é,
a de que eu, com livre subjetividade, me revelo no mundo.

Depois de inspirar-se na "luta de vida e morte" da Feno
menologia do espírito (ver pp. 172-73), Sartre descreve todas as
relações humanas em termos de luta. Se amo alguém, nun
ca constitui simplesmente uma questão de luxúria o fato de
satisfazer-me com seu corpo: se fosse apenas isso, qualquer ob
jeto, mesmo um simulacro de corpo humano, me satisfaria do
mesmo modo. O que eu quero é alguém, ou seja, o indivíduo
que só é real em sua liberdade, e que é falsificado por toda
tentativa de representá-lo como objeto. Como Sartre assinala, o
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amor quer a liberdade do outro, a fim de fazer sua essa liber
dade. Mas, naturalmente, a liberdade possui a peculiaridade de
não ser emprestada, compartilhada ou roubada. É minha e so
mente minha. O amante, que quer possuir o corpo do outro
somente como amante e somente na medida em que o outro
possui seu próprio corpo, está limitado por uma contradição.
Seu desejo só se realizará frustrando-se, deixando-o com a li
berdade do outro que, não obstante, é suprimida. No ato do
amor, o outro torna-se seu corpo, perdendo, assim, aos olhos
do amante, a subjetividade que o define. Sartre sugere que o
caso mais evidente de tal coisa é o sadomasoquismo, que ana
lisa de maneira detalhada e fascinante.

A melancólica avaliação sartreana da afeição humana tal
vez contenha algumas de suas mais duradouras contribuições ao
pensamento. Filosoficamente falando, não é original, devendo
sua força às mais profundas discussões de Hegel, o qual escre
veu que "O amor é a mais espantosa das contradições; o enten
dimento não pode resolvê-la" (Filosofia do direito, adição ao
parágrafo 158). Entretanto, Hegel preocupava-se menos que os
outros com as contradições: elas lá estavam para serem trans
cendidas, mediante o movimento dialético que pertence, não ao
entendimento, mas à razão, em sua forma pura ou prática. A
avaliação de Sartre rompe com qualquer solução metafísica. To
davia, em muitos aspectos, continua mais intensa e mais terri
velmente persuasiva que os argumentos hegelianos que emprega.
Nessa área - a da observação do mundo humano -, a feno
menologia moderna tem sido mais influente. Os estudos de Sar
tre sobre o amor, o "olhar", a hesitação, a culpa e a angústia
têm sido igualados por outras contribuições de igual eloqüência
e poder. Talvez as mais importantes delas tenham sido as de Mau
rice Merleau-Ponty (1908-61) em A ienomenologia da percep
ção (1945) e Sinais (1960). Isso tem resultado em muita eru
dição fenomenológica. Chamo-a de erudição, não por desrespei
to, mas devido à impossibilidade de verificar seu status inte
lectual. Os resultados da fenomenologia podem parecer verda
deiros à experiência e, não obstante, perturbadoramente para
doxais, não apenas no estilo, mas também nas pressuposições
filosóficas. No capítulo seguinte, apresentarei algumas razões
desse aspecto paradoxal.



Capítulo 19

Wittgenstein

Nossa discussão levou-nos mediante várias vias, ao ponto da
história da filosofia que tem sido, por muito tempo, considerado
por vários filósofos como seu início. A descoberta da nova ló
gica precipitou a filosofia "analítica", acarretanto em primeiro
lugar o atomismo lógico, depois o positivismo lógico e, final
mente, a análise lingüística, cujos adeptos têm, em geral, aten
tado pouco para os argumentos e objetivos de seus antecessores.
Uma figura singular contribuiu decisivamente para a formação
de cada uma dessas escolas, em cada uma delas lançando as
sementes de sua destruição.

1. A origem da filosofia "analítica"

Muito se tem escrito nos últimos anos sobre a vida e a filosofia
de Ludwig Wittgenstein (1889-1951). Atualmente, ele é consi
derado por muitos o filósofo mais importante de nosso século.
Todavia, é difícil enquadrar seu pensamento na história da fi
losofia, em parte devido à sua iconoclastia posterior e, em par
te, porque, como Frege, ele parte de reflexões que, à luz dessa
história, podem parecer provincianas e até mesmo desprovidas
de qualquer importância filosófica. Portanto, à guisa de intro
dução, é necessário dizer algo sobre o estado da filosofia inglesa
quando Wittgenstein veio a se interessar por ela. Tal interesse
prenunciou a prolongada influência que as idéias vienenses viriam
a exercer sobre o pensamento anglo-americano. Devemos retro
ceder um pouco no tempo, até as doutrinas de Russel e Moore.

Bertrand Arthur, terceiro Conde Russell (1872-1970), tem
sido até aqui associado à nova lógica, por ele transformada em
poderoso instrumento de análise filosófica. Não menos impor-
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tante, historicamente falando, foi' seu amigo G. E. Moore (1873
1958), que escreveu importante tratado sobre ética, o Principia
Ethica (1903), e se opôs inexoravelmente a todas as formas de
especulação metafísica que parecessem subverter as verdades es
tabelecidas do senso comum. Juntos, Moore e Russell dedicaram
se à demolição das doutrinas do idealismo britânico, como fo
ram apresentadas por Bradley (em Oxford) e J. M. McTaggart
(1866-1925), em sua própria Universidade de Cambridge. Rus
sell, em sua obra inicial sobre os fundamentos da geometria,
reconhece a influência da Lógica de Bradley. Isso, porém, não
o impediu de discernir, na famosa prova do caráter provisório
de objetos e qualidades proposta por Bradley (ver p. 235), uma
confusão entre o "é" da predicação e o "é" da identidade, ou
de acusar Bradley e McTaggart de prestidigitadores em quase
todas as provas que ofereceram da inadequação de nossas con
cepções de espaço, tempo e matéria baseadas no senso comum.
Moore aderiu ao combate, acrescentando mais asserções pe
culiarmente dramáticas do que argumentos. Fez a seguinte, per
gunta: Como é possível que minha crença de que tenho duas
mãos seja menos certa que a validade de todos os argumentos
filosóficos que se têm aduzido para refutá-la? A combinação
da volátil lógica de Russell com a vigorosa recusa de Moore a
pensar além de seu nariz ou de suas mãos mostrou-se extrema
mente destrutiva, tornando-se moda descrever a metafísica idea
lista não como falsa, mas como sem sentido. Outros filósofos
- notavelmente Hume - tinham feito afirmações semelhantes.
No entanto, agora, mais do que nunca, parecia possível provar
o que fora dito, desenvolvendo-se uma teoria da estrutura da
linguagem que mostrasse precisamente o que podia e o que não
podia ser dito. E supôs-se que, entre as coisas que não podiam
ser ditas, a metafísica era a mais facilmente reconhecível.

A primeira teoria desse tipo foi o atomismo lógico, pre
nunciado por Russell e expresso de modo mais ou menos com
pleto por Wittgenstein, em seu Tractatus Logico-Philosophicus
(1921). Essa obra, que chegou ao ponto de ser mais sucinta
que a Monadologia de Leibniz, pretendia responder de forma
definitiva as questões da filosofia. Ao escrevê-la, Wittgenstein
inspirou-se, em parte, na famosa teoria das descrições proposta
por Russell e publicada num artigo que F. P. Ramsey (1903
1930) descreveu como "paradigma de filosofia". Assim sendo,
tal teoria servirá como introdução adequada à obra do Wittpn
steín,
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i. A teoria das descrições

Ê estranho, e no entanto verdadeiro, o fato de uma das mais
importantes publicações referentes à filosofia moderna ter tido
como objetivo aparente explicar o significado do artigo definido.
Russell pergunta: qual a diferença entre as sentença "uma mon
tanha de ouro existe" e "a montanha de ouro existe"? A primei
ra expressão é assim explicada pela nova lógica: o predicado
"montanha de ouro" é instanciado ou, de modo mais formal,
existe um x tal que x é uma montanha de ouro. Essa proposição
é obviamente falsa. Mas que dizer da segunda proposição? Aqui,
a palavra "o" parece transformar o predicado "montanha de
ouro" naquilo que Russell chamaria de expressão denotadora
(e que Frege chamou de nome). Trata-se de um estranho efeito
da gramática, que tem uma conseqüência lógica ainda mais
estranha, ou seja, a de que a sentença parece referir-se a alguma
coisa - a montanha de ouro. Mas como é isso possível, se não
existe montanha de ouro? Russell alegou que temos aqui um
caso paradigmático de uma forma gramatical que dissimula a
forma lógica de uma sentença. Tomando como exemplo sua
própria definição e a implícita definição fregeana de número,
oferece urna definição implícita da palavra "o". Não podemos
dizer explicitamente o que o termo "o" denota, mas podemos
mostrar como eliminá-lo de todas as sentenças em que ocorre.

Consideremos a sentença "o Rei da França é calvo". Para
que isso seja verdade, deve existir um rei da França e ele deve
ser calvo. Ademais, para apreender o sentido distintivo da pa
lavra "o", devemos acrescentar que só existe um rei da França.
As condições que tomam a sentença verdadeira conferem-lhe o
significado; conseqüentemente, podemos dizer que "o Rei da
França é calvo" equivale à conjunção de três proposições: "exis
te um rei da França; tudo que é rei da França é calvo; e só
existe um rei da França". (Mais formalmente - existe um x
tal que: x é um rei da França e x é calvo, e, para todo y, se
1 é um rei da França, y é idêntico a x.) Essa análise leva-nos
a concluir que, se não existe um rei da França, a sentença ori
ginal é falsa. A expressão "o Rei da França", que parecia uma
expressão denotadora ou nome, de fato não é tal coisa, mas um
predicado associado a urna alegação existencial oculta. Corr,o
Russell assinala, o Rei da França é uma ficção lógica. (Po
demos encontrar um antecedente histórico para esse tipo de
teoria filosófica na teoria benthamita das ficções.)
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Filosoficamente falando, RusseU se opôs a certos fenome
nologistas (notadamente, Alexius Meinong (1853-1920», que
pretenderam concluir que, se podemos pensar em algo corno a
montanha de ouro, essa coisa deve, em certo sentido, existir.
(Se o leitor não gosta da palavra "existir", então se oferece outra
palavra - "subsistir" - para não ferir suas delicadas susceti
bilidades lógicas.) Russell não chegou a compreender totalmente
que Meinong e seus companheiros se dedicaram menos à inves
tigação da lógica da denotação que ao exame do "objeto" inten
dona!" do pensamento. Entretanto, seja como for, o argumento
de Russell presta-se à generalização imediata, proporcionando,
nessa forma generalizada, uma base para a filosofia do Tractasus.

3. O atomismo 16gico e o Tractatus

De acordo com o Tractatus, tudo que pode ser pensado também
pode ser dito. Os limites da linguagem são, portanto, os limites
do pensamento, de modo que uma completa filosofia do ~'que

pode ser dito" será uma teoria completa do que Kant denomi
nara "o entendimento". Todos os problemas metafísicos decorrem
da tentativa de dizer o que não pode ser dito. Uma análise
apropriada da estrutura dos termos utilizados nessa tentatíva
mostrará tal coisa e, desse modo, solucionará ou diluirá os
problemas.

Então, qual é a estrutura da linguagem? Wittgenstein di
vidiu todas as sentenças em complexas e atômicas, afirmando
que as primeiras eram construídas a partir das segundas mediante
regras de formação que podiam ser interpretadas detalhadamente
em termos da lógica de Russell. As sentenças atômicas são aque
las que empregam os primitivos da linguagem, isto é, os nomes
e predicados elementares que, sendo indefiníveis, servem para
distinguir (ou "descrever") o que Wittgenstein chamou de fatos
atômicos. Só uma proposição completa pode ser verdadeira ou
falsa e, por conseqüência, só uma proposição completa pode
dizer-nos algo sobre o mundo. Conseqüentemente, o constituinte
mais básico do mundo é o que corresponde à sentença atômica.
Esse constituinte básico é o fato atômico, sendo o mundo, por
tanto, a totalidade de tais fatos.

Os fatos complexos correspondem às proposições compleJ[u
e, para compreender tais fatos complexos, é necessário que co.
preendamos a complexidade da linguagem usada pata express6...
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los. E essa complexidade é inteiramente proporcionada pela ló
gica fregeana e russelliana. Assim sendo, "o Rei da França é
calvo" é (embora não pareça) uma sentença complexa, visto
que sua verdadeira estrutura (ou seja, sua estrutura como re
presentada pela nova lógica) mostra que ela consiste em três
sentenças incompletas, combinadas e completadas pela quantifi
cação e pelo conectivo "e". Muitas sentenças assemelham-se a
essa. Parecem básicas, mas, de fato, são complexas. Geralmente,
muitas coisas a que nos referimos são construções lógicas (ou
ficções). As sentenças que as descrevem são abreviações de sen
tenças mais complexas referentes aos constituintes de fatos total
mente diferentes, porém mais básicos, em que essas "construções
lógicas" não ocorrem. Uma sentença como "um homem médio
tem 2,6 filhos" é realmente uma abreviação de uma sentença
matemática complexa que relaciona o número de filhos dos
homens com o número de homens. "O homem médio" não
caracteriza qualquer sentença atômica, ou seja, não nomeia qual
quer •.constituinte da realidade. Pode-se dizer o mesmo com re
lação à nação inglesa e a muitas entidades "metafísicas" que
aparentemente têm suscitado problemas filosóficos. Wittgenstein
foi menos específico que Russell, e certamente menos específicos
que os positivistas lógicos, para que, não obstante, o Tractatus
proporcionou todo um sistema de argumentação filosófica, no
que se refere a que fatos são atômicos e que fatos não o são.
Ele pretendia enunciar claramente a estrutura lógica do mundo,
não se preocupando com seu conteúdo real.

A característica mais importante das sentenças complexas é
que os conectivos usados para construí-las devem ser "veri-
funcionais", isto é, devem ser tais que o valor-de-verdade da
sentença complexa seja inteiramente determinado pelos valores
de-verdade de suas partes. Trata-se do "princípio da extensio
nalidade", com o qual já nos deparamos ao discutir Frege e que,
de acordo com Wittgenstein, é uma precondição do pensamento
e da análise lógicos. A lógica ocupa-se apenas da transformação
sistemática de valores-de-verdade e, por conseguinte, uma lin
guagem lógica deve ser transparente aos valores-de-verdade.
Deve ser possível perceber toda operação em termos da trans
formação da verdade e da falsidade. (A palavra "não" tem o
sentido de transformar a verdade em falsidade e a falsidade em
verdade; a palavra "se", o de tornar falsa uma sentença com
plexa se o antecedente é verdadeiro e o conseqüente, falso; caso
contrário, ela a toma verdadeira; e assim por diante.)
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A noção de linguagem veri-íuncíonal confere exatidão e for
ça à alegação de Wittgenstein de que há uma distinção real entre
sentenças atômicas e não-atômicas. Ele é capaz de dizer não ape
nas' o que é a distinção, mas, o que é mais importante como
somos capazes de compreendê-la. Não é difícil para uma lingua
gem veri-funcional explicar de que modo a compreensão de sen
tenças atômicas leva à compreensão de todos os complexos infini
tos que podem ser construídos a partir delas. (Essa é outra apli
cação de um princípio de Frege que discutimos nas pp. 247-48.) As
condições-de-verdade de uma sentença complexa formada de ma
neira veri-funcional podem ser extraídas imediatamente das con
díções-de-verdade de suas partes. E, em conseqüência, se com
preendermos as condições-de-verdade das partes, compreende
remos o todo.

Além disso, Wittgenstein é capaz de proporcionar uma nova
e .aparentemente clara distinção entre o necessário e o contin
gente, o analítico e o sintético, o a' priori e o a posteriori. Tais
distinções reduzem-se à distinção entre verdade lógica e contin
gência, Uma sentença é uma verdade lógica caso resulte verda
deira .através da substituição, pelos termos, dos componentes "pri
mitivos" nela presentes. (Uma parte primitiva é aquela que não
admite qualquer definição ulterior.) O paradigma de verdade 16
giea é a "tautologia" veri-funcional. Consideremos a sentença "p
ou q", A definição de "ou" é: p ou q é falso se tanto p quanto
q forem falsos e, em caso contrário, verdadeiro. A definição de
"não" é a seguinte: não-p é verdadeiro se p é falso, e falso se
p é verdadeiro. Isso quer dizer que a sentença "p ou não-p" é
sempre verdadeira, qualquer que seja o valor-de-verdade de "pu.
Desse' modo não importa como substituímos o termo primitivo
"s", pois isso resultará sempre numa sentença verdadeira. As
sentenças que assumem tal forma são portanto, necessariamente
verdadeiras, podendo ser consideradas verdadeiras ti prior; por
qualquer um que compreenda as operações lógicas da linguagem.

Para Wittgenstein, essa teoria da verdade necessária tem como
conseqüência o fato de as verdades necessárias serem vazias: nada
dizem porque nada excluem. São compatíveis com todo estado de
coisas. .O mundo é descrito pela totalidade das proposições atô
miQjls verdadeiras; estas são verdadeiras, mas, sendo atômicas,
poderiam ser falsas, já que nada em sua estrutura determina sou
valor-de-verdade. Outra maneira de dizer isso é que os fatos exis
tem ;00 "espaç<? lógi~o", Que. defille as possibilidades; as sentençu
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atômicas verdadeiras descrevem o que é real, enquanto as tauto
logias refletem propriedades do próprio espaço lógico.

Essa avaliação da linguagem suscita profundos problemas
metafísicos. Em primeiro lugar, há o problema da relação entre
sentenças atômicas e fatos atômicos. Wittgenstein chama essa rc-
lação de "aíiguração", e tal metáfora tem enganado muitos dos
que tentam comentá-las. Ele também diz que a relação não pode
ser descrita, mas apenas mostrada; de fato, sua concepção era de
que se deve mostrar o que é mais básico; caso contrário, nunca
poderíamos começar a descrição. E não está claro exatamente o
que ele quis dizer com "mostrar". Quiçá a melhor maneira de
compreender essa teoria - às vezes chamada de "teoria afigu
rativa do significado" - seja negar, para usar uma expressão
ulterior de Wittgenstein, que podemos usar a linguagem "para nos
'Situarmos entre a linguagem e o mundo". Não podemos avaliar
com palavras a relação entre um fato atômico e uma proposição
atômica, a não ser usando a proposição cuja verdade estamos
tentando explicar. Não podemos "pensar" no fato atômico sem
pensarmos na sentença que o "afigura". Os limites do pensamento
são os limites da linguagem. Wittgenstein conclui seu livro com o
lacônico enunciado: "o de que não se pode falar deve-se calar".

Um dos problemas com que a filosofia do Tractatus se de
para reside nesse próprio proíerimento. Só as sentenças atômicas,
os complexos veri-funcionais e as tautologias são significativos.
Mas que dizer da teoria que afirma isso? Ela não é sentença atô
mica, nem complexo; não pretende dizer, como as coisas são,
mas como devem ser. Mas não é uma tautologia. Então, é sem
sentido? Wittgenstein realmente diz "sim", e com esse gesto ou
sado aproxima-se da conclusão de sua doutrina, acrescentando
que suas proposições devem servir de escada a ser descartada
pelos que por ela subiram.

4. Wittgenstein e a análise lingüística

o Tractatus possui um pouco da fascinação da primeira Critica
de Kant, ou seja, a fascinação de uma doutrina que, na medida
do possível, luta para descrever os limites do inteligível, somente
para, ao fazê-lo, ser compelida a transcendê-los. Em momento
algum Wittgenstein reconhece a semelhança de seu pensam.o
com o de Kant, ou, de fato, com o de qualquer outro, exceto o
de RuseU, mas a comparação entre os dois filósofos torna-se
cada vez mais impressionante, de tal modo que alguns têm con-
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siderado a argumentação de sua obra póstuma, intitulada lnves
tigações filosóficas, o complemento final da Dedução transcen
dental de Kant.

A filosofia posterior de Wittgenstein desenvolveu-se a partir
de uma reação à anterior, ou a determinada interpretação dela
extremamente influente. No Tractatus, a metafísica do atomismo
lógico é apresentada quase que sem referência a qualquer teoria
específica do conhecimento. A própria versão de Russell sobre a
teoria era decididamente empírista, identificando os "fatos atô
micos" como relativos ao conteúdo imediato da experiência (ou
dados sensoriais, corno Russell os chamou). Utilizando o aparato
da teoria de Wittgenstein, Russell foi capaz de reformular uma
versão empirista com o espírito cético de Hume, propondo inter
pretar toda entidade no mundo que não seja dado sensorial como
"construção lógica". Caso de fato, queiramos, ou não referindo
nos a tabelas referir-nos a construções lógicas a partir de dados
sensoriais, isso é tudo que, de acordo com Russell, podemos pre
tender. Corno ele assinala, "onde for possível, as construções ló
gicas devem ser substituídas por entidades iníerídas". Desse modo,

'ti filosofia dá um passo na direção do positivismo lógico pelo
qual todas as doutrinas metafísicas, éticas e teológicas são sem
sentido, não devido a algum defeito do pensamento lógico, mas
por não poderem ser verificadas. O slogan do positivismo - o
significado de uma sentença é seu método de verificação - é ti
rado do Tractatus, como grande parte do aparato mediante o qual
se buscou livrar o mundo de entidades metafísicas. Mas estava
imbuído do mesmo espírito que Hume, e suas principais teorias
eram reformulações das doutrinas humeanas concernentes à cau
salidad~ao mundo físico e à moralidade, em termos não de uma
teoria '~nética" do significado, mas de uma teoria "analítica",
A época em que tal programa estava em andamento, com a obra de
Rudolf Carnap (1891-1970) e outros pensadores do chamado
"Círculo de Viena" (ver especialmente a obra de Carnap intitu
lada Estrutura lógica do mundo, 1928), Wittgenstein renunciou
totalmente ao atomismo e seus resultados, parou de publicar o
iniciou uma existência hermética e nômade, o que assegurou, at6
sua morte, que sua influência se exercesse apenas sobre os quo
tiveram o privilégio de conhecê-lo pessoalmente ou que chegaram
a ver os manuscritos que ele ocasionalmente nos mostrou. O
mais famoso desses manuscritos - Os cadernos azul e lttGIP7'Om
- chegou a Oxford na década de 1940, precipitando a escola de
"análise lingüística", para a qual J. L Austin (1911-60) e 0iIb0rt
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Ryle (1900-1977) já tinham preparado o terreno. No entanto,
não discutirei essa escola, composta por tantas e tão inexpressivas
figuras que se caracteriza menos por abraçar qualquer doutrina
que por ter-se recusado a apoiar alguma delas. Nem tecerei con
siderações 'Sobre o desenvolvimento ulterior do positivismo lógico
na América, onde realizou um casamento prolífico - através de
Nelson Goodman e Willard van Orman Quine, alunos de Camap
- com o "pragmatismo" local de C. S. Peírce (1839-1914),
William James (1842-1910) e C. I. Lewis (1883-1964). Ao
contrário, concluirei este livro com um esboço de certas doutrinas
expressas em Investigações filosóficas (1953), As observações so
bre os fundamentos da matemática (1956) e outras obras. Em
virtude do fato de se relacionarem diretamente com a história da
filosofia tal como a tenho descrito até aqui, essas doutrinas pro
piciarão alguma indicação, ainda que superficial, de até que pon
to a filosofia posterior de Wittgenstein tem transformado' e até
mesmo destruído a tradição de investigação intelectual iniciada
com Descartes.

5. O Wittgenstein posterior

A ênfase da filosofia posterior de Wittgenstein é decididamente
antropocêntrica. Embora ainda estivesse centrada em questões
concernentes ao significado e aos limites do proferimento signi
ijcànte, seu ponto de partida se tomaram, não as imutáveis abs
trações de um ideal lógico, mas os esforços falíveis da comunica
ção humana. Ao mesmo tempo, o elemento humano não seguiu
a via usual da epistemologia, mas um caminho totalmente sur
preendente. Wittgenstein o introduz por meio de reflexõesc priori
sobre a natureza da mente humana e sobre o comportamento
social que dota essa mente de sua estrutura característica. O que
é "dado" não são os "dados sensoriais" dos positivistas, mas às
"formas de vida" da antropologia filosófica kantiana. Isso quer
dizer que o objeto de qualquer teoria do significado e do enten
dimento é a prática pública do proferimento e tudo que torna' tal
prática possível. Assim sendo, Wittgenstein inicia suas investiga
ções ulteriores sobre a natureza da linguagem no ponto em .que
Frege parou. Ele aceita a tese do "caráter público" do sentido,
que já levara Frege a rejeitar as teorias empiristas tradicionais do
significado. Isso resultou não apenas .em nova avaliação da na
tureza da IingiJagem, mas também numa revolucionária filosofia,

. - , -' .' .,"~ -_. .',.".' .
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da mente. Os problemas metafísicos que Kant, Hegel e Schope
nhauer tentaram resolver são reexpressos como dificuldades na
interpretação da consciência. Assim entendidos, repentinamente
se afiguraram capazes de serem resolvidos.

A perspectiva social levou Wittgenstein a afastar-se da ên
fase fregeana no conceito de verdade ou a considerar que tal
ênfase reflete uma exigência mais fundamental, isto é, a de que
o proferimento humano seja responsável por um padrão de cor
reção. Tal padrão não é dado por Deus, nem jaz oculto na ordem
natural, sendo um artefato humano, que tanto produz as práticas
lingüísticas que o regem quanto é por elas produzido. Isso não
quer dizer que um indivíduo pode decidir por si mesmo o que
é certo e o que é errado na arte da comunicação. Ao contrário,
o constrangimento da publicidade refreia não somente cada um
de nós, mas também todos nós; além disso, tal constrangimento
está intimamente vinculado à concepção que fazemos de nós
mesmos como seres que observam um mundo independente e nele
agem. Todavia, é verdade que o único constrangimento envolvido
no uso comum é o próprio uso. Se nos opomos a verdades que
nos parecem necessárias, tal se dá apenas porque fomos nós que
criamos as regras que as fazem ser assim; e também podemos
abrir mão daquilo que criamos. A compulsão que experimenta
mos na inferência lógica, por exemplo, não é compulsão, índe
pendentemente de nossa disposição para experimentá-la.

Esse tipo de reflexão levou Wittgenstein a uma forma muito
sofisticada de nominalismo: uma negação que podemos localizar
fora da prática lingüística para a coisa que a rege. Os fatos últi
mos são linguagem e as formas de vida que se desenvolvem a
partir da linguagem e a tornam possível. O nominalismo não é
recente, nem lhe têm faltado representantes em nossa época.
Nelson Goodman (nascido em 1906), por exemplo, tem defen
dido, utilizando argumentos que geralmente se assemelham aos
de Wittgenstein, uma espécie de nominalismo que incorpora toda
uma filosofia da ciência a uma teoria do conhecimento. O que
caracteriza Wittgenstein é a transição que ele realiza no plano
da articulação da filosofia da linguagem com a filosofia da mente.
Ao realizar tal transição, tenta subverter a principal premissa de
quase toda a filosofia ocidental desde Descartes - a premissa da
"prioridade. do caso da primeira pessoa".

Wittgenstein usa vários argumentos destinados a mostrar o
que essa premissa realmente significa e, ao faz!-Io, tenta demons
trar sua insustentabilidade, Ao serem reunidos, esses argumen-
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tos proporcionam o que pode ser descrito como uma "aíigu
ração" da consciência humana. Tal afiguração possui muitos as
pectos; alguns são metafísicos, outros, epistemológicos. Ela en
volve a rejeição da busca cartesiana da certeza, o aniquilamento
da concepção de que os eventos mentais são episódios privados
que só podem ser observados pela própria pessoa e a recusa de
todas as tentativas de compreender a mente humana isoladamente
das práticas sociais por meio das quais ela encontra expressão.
Nesta obra, é impossível apresentar todas as considerações com
que Wittgenstein sustenta "a prioridade do caso da terceira pes
soa". Portanto, mencionarei apenas um ou outro item central da
referida argumentação, extraindo algumas conclusões com rela
ção à importância histórica e filosófica da tese.

6. O argumento da linguagem privada

o mais famoso argumento desenvolvido pela posiçao wittgens
teiniana é o que veio a ser conhecido como "o argumento da
linguagem privada". Ele ocorre em diversas versões das Investi-

k
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gações filosóficas e tem sido objeto de muitos comentários. Pare-"
ce-rne que, em resumo, o argumento é o seguinte: há um "privi
légio" peculiar ou "imediatidade" envolvidos no conhecimento
de nossas próprias experiências atuais. Em certo sentido, é absur
do sugerir que tenho de ou poderia descobrir estar equivocado
a respeito delas no curso normal das coisas. (Esse é o pensa
mento que também subjaz a tese kantiana da "Unidade Transcen
dental da Apercepção", ver pp. 141-42.) Isso tem resultado no
que podemos chamar de "ilusão da primeira pessoa". Posso ter
mais certeza de meus estados mentais que dos seus. Isso só ocorre
porque observo diretamente meus estados mentais e, os 'Seus, in
diretamente. Quando vejo você sentir dor, vejo o comportamento
físico, suas causas, determinado estado complexo de um orga
nismo. Mas isso não é a dor que você sente, apenas algo que
a acompanha de modo contingente. A própria dor está oculta
por sua expressão, só podendo ser diretamente observada por
aquele que a sofre.

Essa é, em suma, a teoria cartesiana do espírito, apresentada
como explicação do caso da primeira pessoa. Wittgenstein alega
que tanto a teoria quanto aquilo que ela deve explicar são ilusões.
Suponhamos que a teoria fosse verdadeira. Wittgenstein afirma
que, então, não nos poderíamos referir a nossas sensações por
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meio de palavras inteligíveis numa linguagem pública. Pois as
palavras, numa linguagem pública, adquirem seu sentido publi
camente, ao serem associadas a condições publicamente acessí
veis que asseguram sua aplicação. Tais condições determinarão
não somente seu sentido, mas também sua referência. Wittgen
stein alega que a suposição de que essa referência seja privada
(no sentido de, em princípio, só poder ser observada pela pró
pria pessoa) é incompatível com a hipótese de que o sentido é
público. Por conseguinté, se os eventos mentais são como Des
cartes os descreve, nenhuma palavra em nossa linguagem pública
poderia realmente referir-se a eles.

Contudo, realmente os cartesianos e sua progênie empirista
têm sempre, intencionalmente ou não, aceito essa conclusão e
efêrito como se cada um de nós descrevesse nossas sensações
e outros episódios mentais atuais numa linguagem que, em virtude
de seu campo de referência ser, em princípio, inacessível a outros,
só é inteligível para quem a usa. Wittgenstein opõe-se à possibi
lidade de tal linguagem privada. Tenta provar que não pode
haver diferença, para quem fala essa linguagem, entre como as
coisas lhe parecem e como elas são, pois ele perdena a distinção
entre ser e parecer. Entretanto, isso significa perder a idéia de
referência objetiva. Na realidade, não se visa de maneira alguma
a linguagem; ao contrário, ela toma-se um jogo arbitrário. O que
parece certo é o que é certo; conseqüentemente, não se pode
mais falar do certo.
. Isso leva à seguinte conclusão: não podemos referir-nos aos
eventos mentais cartesianos (objetos particulares) numa lingua
gem pública, nem nos referir a eles numa linguagem privada.
Em conseqüência, não podemos referir-nos a eles. No entanto,
seria possível dizer que eles, não obstante, podem existir! Wittgen
stein opõe-se a tal possibilidade de um modo que faz lembrar
o ataque kantiano ao noumeno, dizendo que um nada desempe
nhará a mesma função que um algo sobre o qual nada se possa
dizer. Ademais, podemos referir-nos a sensações; desse modo, o
que quer que sejam, as sensações não são eventos mentais car
tesianos.

Wittgenstein faz acompanhar esse argumento de uma pene.
trante descrição, a partir do ponto de vista da terceira pessoa,
de muitos fenômenos mentais complexos - particularmente, os
da percepção, intenção, expectativa e desejo. E,como ele reco
nhece, seus argumentos, se bem-sucedidos, refutam a possibili
dade .de uma "fenomenologia pura", visto que implicam que nada
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se pode aprender sobre a essência do mental ou sobre a essência
de qualquer coisa com o estudo (em isolamento cartesiano) apenas
da primeira pessoa.: A "imediatidade" do caso da primeira pes
soa é unicamente um indício de sua superficialidade. De fato,
conheço meus próprios estados mentais sem observar meu com
portamento; mas isso não se deve ao fato de eu estar observando
algo mais. É simplesmente uma ilusão, suscitada pela autocons
ciência, de que a autoridade necessária que acompanha o uso
público do "eu" é uma autoridade sobre alguma coisa da qual
só o "eu" possui conhecimento.

7. A prioridade da terceira pessoa

*Apesar de ter rejeitado assim o "método" da fenomenologia,
Wittgenstein manifestou, contudo, simpatia para com uma postura
teórica que se torna - mediante uma série de acidentes histó
ricos - aliada deste método. Pensadores como o kantiano 00
they (ver p. 259) buscaram os fundamentos de uma compre
ensão peculiarmente "humana", pela qual o mundo seria consi
derado, não cientificamente, mas sob o aspecto do "significado".
Como alguns fenomenologistas, tais como Merleau-Ponty e Sar
tre, Wittgenstein argumentou que percebemos e compreendemos
o comportamento humano de maneira diferente daquela pela
qual percebemos e compreendemos o mundo natural. Explicamos
o comportamento humano apresentando razões e não causas.
Dirigimo-nos ao nosso futuro tomando decisões e não fazendo
predições. Compreendemos o passado e o presente da humanidade
por meio de nossos objetivos, emoções e atividade, e não me
diante teorias preditivas. Todas essas distinções parecem suscitar

oi a idéia, se não de um mundo especificamente humano, pelo menos
de um modo especificamente humano de conceber as coisas.
Grande parte da filosofia posterior de Wittgenstein volta-se para
a tarefa de descrever e analisar as características do entendimento
humano, bem como de aniquilar o que ele considerou a vulgar
ilusão de que a ciência poderia produzir uma descrição de todas
essas coisas com as quais nossa humanidade (ou, para falar de
maneira mais filosófica, nossa existência como agentes racionais)
está mesclada. Ele defende não somente a posição de que nosso
conhecimento de nossas próprias mentes pressupõe o conheci
mento das mentes de outros, mas também a de que - como
assinala o fenomenologista Max Scheler (1874-1928) - "a con
vicção que temos da existência das mentes de outros é anterior
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e mais profunda que nossa crença na existência da natureza".
Em outras palavras, apesar de tçr atacado o método e a metafí
sica da fenomenologia, Wittgenstein compartilha com os feno
menologistas o sentido de que há um mistério nas coisas humanas
que não será revelado pela investigação científica. Tal mistério
não é dissipado pela explicação, mas apenas pela cuidadosa des
crição filosófica do "dado". Para Wittgenstein, a diferença reside
no fato de que o que é "dado" não é o conteúdo da experiência
imediata, mas as formas de vida que tornam possível a expe
riência.

A . destruição da ilusão da primeira pessoa tem duas conse
qüências. Em primeiro lugar, não podemos iniciar nossas investi
gações a partir do caso da primeira pessoa e pensar que ela nos
proporciona um paradigma de certeza. Pois, considerada isolada
mente, ela nada nos proporciona. Em segundo lugar, embora a
distinção entre ser e parecer não exista para mim no momento
em que contemplo minhas próprias sensações, isso só ocorre
porque falo uma linguagem pública que determina essa proprie
dade peculiar do conhecimento da primeira pessoa. O colapso
do ser e parecer é um caso "degenerado". Assim sendo, posso
saber que, se esse colapso é possível, é porque há outras pessoas
no mundo além de mim e porque tenho em comum com elas
uma natureza e uma forma de vida. De fato, habito um mundo
objetivo em que as coisas são ou podem ser diferentes do que
parecem. Desse modo, de maneira surpreendente, o argumento da
Dedução Transcendental de Kant acaba fundamentado. A precon
dição do autoconhecimento (da Unidade Transcendental da Aper
cepção) é, afinal de contas, o conhecimento dos outros e do
mundo objetivo que os contém.

Muita coisa mudou na filosofia desde que Wittgenstein pro
duziu seus argumentos, e muita coisa não mudou. Entretanto, de
uma. coisa se pode ter certeza. A suposição de que existe a cer
teza da primeira pessoa, que proporciona um ponto de partida
para. a investigação filosófica e que levou ao racionalismo de
Descartes e ao empirismo de Hume, bem como a grande parte
da epistemologia e da metafísica modernas, foi finalmente des
locada do centro da filosofia. A ambição de Kant e Hegel de
obter uma filosofia que remova o "eu" [self] do limiar do co
nhecimento, de modo a finalmente transformá-Ia numa forma
enriquecida e acabada, talvez tenha sido agora realizada.
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