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Editorial 

 

     Tornamos público o sétimo volume da Revista do Seminário dos Alunos do PPGLM, 

que tem a satisfação de reunir textos apresentados na última edição do respectivo 

seminário, realizada entre os dias 22 e 25 de novembro de 2016. Antes de anunciar os 

artigos, algumas rememorações. Cumpre destacar que, diferentemente dos anos 

anteriores, a edição de dez anos do evento se beneficiou da participação de alguns 

professores, tanto do Programa de Pós-Graduação Lógica e Metafísica quanto de outras 

universidades. Acreditamos que a interlocução entre os trabalhos de professores e 

estudantes é extremamente saudável no contexto da pós-graduação. Procuramos, 

também, convocar pesquisadores de áreas variadas, para atender aos interesses da 

maioria dos inscritos. Agradecemos, assim, a presença dos professores Célia Teixeira 

(PPGLM/UFRJ), Tessa Lacerda (USP), Carolina Araújo (PPGLM/UFRJ) e Fabiano 

Lemos (UERJ). Além disso, a grande adesão ao seminário, feito também inédito da 

décima edição, possibilitou um diálogo prolífico entre os alunos, cujas quarenta e sete 

apresentações foram divididas em mesas simultâneas ao longo dos quatro dias de 

realização do evento. Salientamos também o empenho constante da comissão 

organizadora na mediação dos debates, incumbidos não só de organizar a discussão, 

mas também de propor questões de acordo com sua área de pesquisa.  Esperamos poder 

repetir todos os progressos do ano anterior no seminário a ser realizado em 2017. 

     Integram a presente edição nove artigos, que abordam temas de filosofia antiga, 

moderna e contemporânea em suas variadas vertentes. Abrimos com um texto de 

Priscila Céspede Cupello (PPGLM/UFRJ), que analisa conceitos foucaultianos como o 

de ética, estética da existência e liberdade à luz da figura socrática. Em seguida, André 

Miranda Decotelli da Silva (PUC-Rio) procura considerar a validade da compreensão de 

Sócrates enquanto xamã. Rafael Monteiro de Castro (PPGLM/UFRJ) expõe a 

originalidade da concepção cartesiana de substância face à posição tomista, na medida 

em que identifica atributo essencial e substância. Já Philippe Alcantara Gebara Tavares 

(PPGLM/UFRJ), em análise comparativa entre Spinoza e Wittgenstein, insistirá em 

suas respectivas visões da totalidade, indicando em que sentido estas teses encaminham 

a uma mística. Ainda em Wittgenstein, André Moreira Fernandes Ferreira (UFMG), 

com o objetivo de demonstrar como é possível construir um sistema de lógica modal no 

Tractus Logico-Philosophicus, examinará suas definições de sintaxe lógica e de 
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sistema. Carlota Salgadinho Ferreira (PUC-Rio) e Cleber de Lira Farias 

(PPGLM/UFRJ) versarão, ambos, sobre Hume: a primeira discutirá o estatuto da crença 

na existência exterior tal como desenvolvida no Tratado da Natureza Humana e o 

segundo, partindo para a Investigação sobre o Entendimento Humano, a possibilidade 

dos milagres considerando as teses epistemológicas do autor. Sergio Rodrigo Macedo 

de Melo (UERJ) avança uma investigação da acepção da genialidade em Kant e 

Novalis, destacando não só seus pontos de contato como também os de afastamento. 

Completando a edição, Guilherme Teixeira Martins Schettini (PPGF/UFRJ) apresentará 

a posição ficcionalista no contexto da filosofia da matemática contemporânea.  

     Confiamos que a manutenção desta publicação permitirá a divulgação das pesquisas 

dos pós-graduandos bem como o intercâmbio filosófico a nível nacional.
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SÓCRATES E OS JOGOS DE VERDADE: ANÁLISE SOBRE 

ÉTICA, ESTÉTICA DA EXISTÊNCIA E LIBERDADE EM MICHEL 

FOUCAULT 

Priscila Céspede Cupello1 

 

RESUMO: Este artigo almeja fazer uma análise crítica de determinadas noções e 

conceitos de ética, estética da existência e liberdade elaboradas por Michel Foucault 

(1926-1984) a respeito do modo de vida de Sócrates. Para tanto, partimos das últimas 

palavras do filósofo antes de sua morte – “Críton, devemos um galo a Asclépio” 

(PLATÃO, Fédon, 118) para investigar como tal episódio e o modo de vida socrático 

foram analisados por Foucault como um ato heroico, identificado como formas de 

escapes de todo uma tecnologia de saber e poder que constitui e subjetiva o sujeito.  

PALAVRAS-CHAVES: Parresía. Ética. Estética da existência. Liberdade. 

 

ABSTRACT: This article aims to make a critical analysis of certain notions and 

concepts of ethics, aesthetics of existence and freedom elaborated by Michel Foucault 

(1926-1984) regarding the way of life of Socrates. Therefore, we start from the 

philosopher's last words before his death - "Crito, we owe a cock to Asclepius" (Plato, 

Phaedo, 118) to investigate how such an episode and the Socratic way of life were 

analyzed by Foucault as a heroic act, Identified as forms of exhaustion of a whole 

technology of knowledge and power that constitutes and subjective the subject. 

KEYWORDS: Parresía. Ethic. Aesthetics of existence. Freedom. 

 

INTRODUÇÃO: 

Na Apologia (PLATÃO, 30e), Sócrates se apresenta como aquele que tem o 

ofício de incitar os outros a cuidarem de si mesmos. Sócrates se comparou ao tavão, um 

inseto que persegue e importuna os animais. Desse modo, o “cuidado de si é uma 

espécie de aguilhão que deve ser implantado na carne dos homens, cravado na sua 

existência e constitui o princípio de um movimento, um princípio de permanente 

inquietude no curso da existência” (FOUCAULT, 2011, p. 11). Sócrates relatou que os 

atenienses que sofrerão com a sua morte, pois não terão mais ninguém a incitá-los a 

cuidarem de si (apud FOUCAULT, 2011, p. 9). De acordo com Foucault, Sócrates era 

quem interpelava as pessoas a se ocuparem de si mesmas. O cuidado de si 

proporcionava uma permanente inquietude quanto à existência humana e o sentido da 

vida.  

                                                 
1 Doutoranda em Filosofia no Programa de Pós-Graduação em Lógica e Metafísica da UFRJ. 
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Segundo Foucault, o sujeito parrhesiástico é uma sentinela de si e a filosofia 

seria uma arma usada para o melhoramento individual. Frédéric Gros afirma que: 

“Foucault insiste em fazer de Sócrates um exemplo da coragem de verdade. 

Figura maior, inclusive até a morte. Mas o objetivo dessa parrhesia não é 

mais a salvação da cidade, mas a provação das almas. Foucault tenta mostrar 

que Sócrates é aquele que articula a existência da parrhesia com a prática do 

cuidado de si e da técnica da existência” (GROS, 2004, p. 160-161). 

No diálogo Fédon, as últimas palavras de Sócrates foram: “Críton, devemos um 

galo a Asclépio2” (PLATÃO, Fédon, 118). Para Nietzsche, essas palavras significaram 

“Críton, a vida é uma doença!” (FW, § 340), sendo interpretado como uma afirmação 

pessimista por parte de Sócrates sobre sua experiência de vida.3 Nietzsche argumentou 

que: 

“ele [Sócrates] havia, justamente apenas feito uma cara boa para a vida e 

escondido a vida inteira seu juízo último, seu sentimento mais íntimo! 

Sócrates, Sócrates sofreu com a vida! E ainda tomou vingança por isso – 

com essa palavra encoberta, horrível, devota e blasfêmia! Até mesmo um 

Sócrates tinha que se vingar ainda? Havia um grão de altivez a menos em 

sua riquíssima virtude?- Ai, amigos! Temos de superar também os gregos!” 

(FW, § 340). 

Nietzsche interpretou as últimas palavras de Sócrates, como se ele não 

acreditasse que a razão pudesse trazer felicidade, refletindo o quanto sofreu ao viver e o 

quanto a vida teria sido um mal. Nietzsche ratificou: “Sócrates esteve apenas doente 

durante um longo tempo.” (GD, §12). 

Michel Foucault construiu sua hipótese diferente sobre o episódio do julgamento 

de Sócrates. E, mais especificamente, sobre o que denominou de “mancha negra” e/ou 

“ponto enigmático” na história: as últimas palavras de Sócrates. Para falar acerca deste 

assunto, Foucault retomou o livro de Dumézil, no qual afirmou: “fazer a Asclépio o 

sacrifício de um galo é o gesto tradicional pelo qual se agradece a ele quando ele, frisa 

Dumézil, efetivamente curou alguém, depois de efetuada a cura” (FOUCAULT, 2011, 

p. 84). 

                                                 
2 Na Grécia tinha-se o costume de fazer oferendas a esse deus, quando se curava de alguma enfermidade.  
3 Nietzsche ironiza: “ele [Sócrates] havia, justamente apenas feito uma cara boa para a vida e escondido a 

vida inteira seu juízo último, seu sentimento mais íntimo! Sócrates, Sócrates sofreu com a vida! E 

ainda tomou vingança por isso – com essa palavra encoberta, horrível, devota e blasfêmia! Até mesmo 

um Sócrates tinha que se vingar ainda? Havia um grão de altivez a menos em sua riquíssima virtude?- 

Ai, amigos! Temos de superar também os gregos!” (FW, § 340). 
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Nesse sentido, Foucault se contrapôs à leitura de Nietzsche sobre a interpretação 

das últimas palavras de Sócrates, pois Foucault não legitimou a afirmação de que 

Sócrates estava agradecendo a Asclépio por tê-lo curado do mal de ter a alma unida ao 

corpo, tal como Nietzsche argumentou (Ibid., p. 85). Nesse sentido, Foucault frisou que: 

“Nietzsche, pois, viu perfeitamente que entre essas palavras que Sócrates 

pronunciava no derradeiro momento da sua vida e todo o resto que ele 

dissera, fizera e fora no decorrer da sua existência, havia uma contradição. E 

ele resolveu a contradição dizendo que, em suma, Sócrates fraquejou e 

revelou esse segredo obscuro que ele nunca dissera, desmentindo assim no 

derradeiro momento tudo o que fizera” (Ibid., p. 86). 

Michel Foucault salientou que “a ideia de que a vida é uma doença da qual a 

morte cura não pode de modo algum funcionar, coincidir, se integrar com todo o 

ensinamento socrático” (Id., loc. cit.). Foucault continuou sua oposição direta à 

argumentação de Nietzsche e afirmou: “Sócrates nunca diz, nem pensa e não pensou 

que a vida é uma doença” (Ibid., p. 88). 

Foucault destacou que no diálogo intitulado Críton, o próprio havia proposto a 

Sócrates que fugisse da sua condenação, mas o filósofo se negou a aderir ao pedido do 

amigo e endereçou a Críton o pedido do sacrifício, ao dizer-lhe: “Críton, devemos um 

galo a Asclépio”. Nesse sentido, Foucault destacou que a doença que Sócrates desejava 

curar e da qual fora curado seria a das opiniões falsas, ou seja, das inverdades que 

causavam a destruição da alma, ou seja, “uma opinião falsa é efetivamente designada 

pelo nome de nósos (doença)” (Ibid., p. 92). Desse modo, Foucault salientou que 

“Críton havia sido acometido por uma doença que lhe fazia crer que era melhor Sócrates 

viver do que morrer” (Ibid., p. 94). 

Segundo o filósofo francês, Sócrates teria agido de acordo com sua avaliação do 

que era correto a se seguir, esperando o julgamento como um verdadeiro cidadão 

ateniense, que respeitava as leis da pólis. Sendo assim, Foucault destacou: 

“A acusação, se quisermos, consiste em dizer: não sei muito bem o que tu 

fizeste de mal, mas confessa que, de todo modo, é vergonhoso ter levado 

uma vida tal que agora te encontres diante dos tribunais, que agora estejas 

sob o golpe de uma acusação, que agora corras o risco de seres condenado e, 

até mesmo talvez, condenado à morte. Para alguém que levou um certo 

modo de vida, que não se sabe bem qual foi, mas tal que se arrisca a ser 

assim condenado à morte após um julgamento como este, afinal não há nisto 

alguma coisa de vergonhoso? Ao que Sócrates responde que, ao contrário, 

está muito orgulhoso de ter levado esta vida e que, se alguma vez lhe 

pedissem que levasse outra, recusaria” (FOUCAULT, 2006, p. 8). 
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Foucault encontrou nos textos de Platão os traços de uma história da “estética da 

existência” (FOUCAULT, 2006, p. 141). Foucault a relacionou também com a noção de 

“arte da existência”: 

“A arte da existência e o discurso verdadeiro, a relação entre a existência 

bela e a verdadeira vida, a vida na verdade, a vida pela verdade, é um pouco 

isso que gostaria tentar tratar. A emergência da vida verdadeira no princípio 

e na forma do dizer verdadeiro (dizer a verdade aos outros, a si mesmo, 

sobre si mesmo e dizer a verdade sobre os outros), vida verdadeira e jogo do 

dizer verdadeiro é esse o tema, o problema que gostaria de estudar” (Ibid., p. 

143). 

Podemos perceber uma tentativa de associar o dizer verdadeiro com uma 

experiência estética relacionada a um determinado modo de vida. O êthos do cuidado de 

si relaciona-se com a parresía para que se possa pensar em diferentes formas de 

experiências de liberdade, na qual Foucault exaltou a filosofia como modo de vida. 

“Esse êthos filosófico pode ser caracterizado como uma atitude-limite. Não 

se trata de um comportamento de rejeição. Deve-se de escapar à alternativa 

do fora e do dentro: é preciso situar-se nas fronteiras. A crítica é certamente 

a análise dos limites e a reflexão sobre eles. Mas, se a questão kantiana era 

saber a que limites o conhecimento deve renunciar a transpor, parece-me que 

atualmente a questão crítica deve ser revertida em uma questão positiva no 

que nos é apresentado como universal, necessário, obrigatório, qual é a parte 

do que é singular, contingente e fruto de imposições arbitrárias. Trata-se, em 

suma, de transformar a crítica exercida sob forma de limitação necessária em 

crítica prática sob a forma de ultrapassagem possível.  

[...] 

Nesse sentido, essa crítica não é transcendental e não tem por finalidade 

tornar possível uma metafísica: ela é genealógica em sua finalidade e 

arqueológica em seu método. Arqueológica – e não transcendental – no 

sentido de que ela não procurará depreender as estruturas universais de 

qualquer conhecimento ou de qualquer ação moral possível; mas tratar tanto 

os discursos que articulam o que pensamos, dizemos e fazemos como 

acontecimentos históricos. E essa crítica será genealógica no sentido de que 

ela não deduzirá da forma do que somos o que para nós é possível fazer ou 

conhecer, mas ela deduzirá da contingência que nos fez ser o que somos a 

possibilidade de não mais ser, fazer  ou pensar o que somos, fazemos ou 

pensamos.” (FOUCAULT, 2000, p. 347-348). 

Foucault destacou que essa atitude “histórico-crítica deve ser também uma 

atitude experimental” (FOUCAULT, 2000, p. 348). O que ele salientou nessa 

“ontologia histórica de nós mesmos” é que devemos desviar de “todos esses projetos 

que pretendem ser globais e radicais” (Id., loc. cit.). Foucault frisou, então, o projeto de 

um “êthos filosófico” como uma característica da “ontologia crítica de nós mesmo” para 
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que possamos traçar os limites que podemos transpor em um trabalho nosso em nós 

mesmo como seres livres (Id., loc. cit.).  

 

A parresía 

No curso “A Coragem de Verdade”, Foucault salientou que chegou ao problema 

da parresía a partir das questões levantadas pelas análises entre sujeito e verdade. No 

entanto, ele não quis estudar o discurso de verdade que se poderia dizer sobre o sujeito, 

“mas o discurso de verdade que o sujeito é capaz de dizer sobre si mesmo.” 

(FOUCAULT, 2011, p. 5). 

As pesquisas foucaultianas apontaram para uma grande quantidade de falas 

sobre si na antiguidade greco-romana. Para que houvesse tais práticas se fazia 

necessária a presença do outro. “O outro que escuta, o outro que incentiva a falar e que 

fala ele próprio” (Ibid., p. 6). Esse “outro” pode ser o filósofo de profissão ou qualquer 

pessoa (Ibid., p. 7). 

Na cultura cristã esse “outro” assumiu a forma do confessor ou do diretor de 

consciência. Já na modernidade o “outro” identificou-se com a figura do “médico, o 

psiquiatra, o psicólogo ou o psicanalista” (FOUCAULT, loc. cit.). 

A noção de parresía é uma noção política, portanto, é impossível estudá-la sem 

pensar a “relação de poder e seu jogo entre sujeito e verdade” (Ibid., p. 9). Essa noção 

tem uma correlação com a “esfera da ética pessoal” e com a “constituição do sujeito 

moral” (FOUCAULT, loc. cit.). “A parresía é, portanto, o ‘dizer tudo’, mas indexado à 

verdade, não ocultar nada da verdade, dizer a verdade sem mascará-la com o que quer 

que seja” (FOUCAULT, 2011, p. 11). 

Ao dizer a verdade, o parresiasta corre o risco extremo da perda da própria vida: 

“O sujeito, [ao dizer] essa verdade que marca como sendo sua opinião, seu 

pensamento, sua crença, tem de assumir certo risco, risco que diz respeito à 

própria relação com a pessoa a quem se dirige. Para que haja parresía é 

preciso que, dizendo a verdade, se abra, se instaure e se enfrente o risco de 

ferir o outro, de irritá-lo, de deixá-lo com raiva e de suscitar de sua parte 

algumas condutas que podem ir até a mais extrema violência” (FOUCAULT, 

2011, p. 12). 

O jogo da parresía é jogado pelo interlocutor que assume o risco de dizer a 

verdade (“coragem de verdade”) e pelo receptor que respeita a pessoa que assume o 

risco do falar franco. Nesse jogo destaca-se a coragem de quem fala e de quem escuta. 
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“o parresiasta é de fato aquele que assume o risco de questionar sua relação 

com o outro e até sua própria existência dizendo a verdade, toda a verdade, 

contra todos e contra tudo, por outro lado, aquele a quem essa verdade é dita 

– quer se trate do povo reunido que delibera sobre as melhores decisões a 

tomar, quer se trate do Príncipe, do tirano ou do rei a que é preciso dar 

conselhos, quer se trate do amigo que você guia -, este (povo, rei, amigo), se 

quiser desempenhar o papel que lhe propõe o parresiasta dizendo-lhe a 

verdade, [deve] aceitá-la por mais desagradável que sejam para as opiniões 

estabelecidas na Assembléia, para as paixões ou os interesses do Príncipe, 

para a ignorância ou a cegueira do indivíduo” (Ibid., p. 13). 

A parresía é uma atitude, um modo de ser, de se portar, de conduzir a si mesmo. 

Ela é “uma maneira de ser que se aparenta à virtude, uma maneira de fazer” (Ibid., p. 

15). Logo, “o parresiasta põe em jogo o discurso verdadeiro que os gregos chamavam 

de êthos” (Ibid., p. 25). O filósofo Michel Foucault destacou que: 

“É preciso considerar a ontologia crítica de nós mesmos não certamente 

como uma teoria, uma doutrina, nem mesmo como um corpo permanente de 

saber que se acumula: é preciso concebê-la como uma atitude, um êthos, 

uma via filosófica em que a crítica do que somos é simultaneamente análise 

histórica dos limites que nos são colocados e prova de sua ultrapassagem 

possível” (Id., 2000, p. 351). 

Ainda sobre essa questão, Foucault destacou que a “ontologia histórica de nós 

mesmos” deve responder a questões em três eixos: saber, poder e ética. Esses eixos são 

importantes para pensar “como nos constituímos como sujeitos de nosso saber; como 

nos constituímos como sujeitos que exercem ou sofrem relações de poder; como nos 

constituímos como sujeitos morais de nossas ações” (Ibid., p. 350). Portanto, o debate 

sobre a parresía tem uma correlação com os debates contemporâneos sobre ética e 

estética da existência. 

  

O êthos do cuidado de si 

Foucault destacou que cuidar de si é também tomar conhecimento de si, tal 

como foi praticado pela filosofia socrático-platônica. Esse conhecimento de si também é 

“o conhecimento de um certo número de regras de conduta ou de princípios que são 

simultaneamente verdades e prescrições. Cuidar de si é se munir dessas verdades: nesse 

caso a ética se liga ao jogo de verdade” (FOUCAULT, 2004, p. 269). 

“O cuidado de si constituiu, no mundo greco-romano, o modo pelo qual a 

liberdade individual – ou a liberdade cívica, até certo ponto foi pensada 

como ética. Se se considerar toda uma série de textos desde os antigos 

diálogos platônicos até os grandes textos do estoicismo tardio – Epícteto, 
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Marco Aurélio... – ver-se-á que esse tema do cuidado de si atravessou 

verdadeiramente todo o pensamento moral [...] nos gregos e romanos – 

sobretudo nos gregos – para conduzir bem, para praticar adequadamente a 

liberdade, era necessário se ocupar de si mesmo, cuidar de si, ao mesmo 

tempo para se conhecer – eis o aspecto familiar do gnôthi seautón – e para se 

formar, superar-se a si mesmo, para dominar em si os apetites que poderiam 

arrebatá-lo. Para os gregos, a liberdade individual era muito mais importante 

– contrariamente o que diz o lugar comum, mais ou menos derivado de 

Hegel, segundo o qual a liberdade do indivíduo não teria nenhuma 

importância diante da bela liberdade da cidade: não ser escravo (de uma 

outra cidade, daqueles que o cercam, daqueles que governam, de suas 

próprias paixões) era um tema absolutamente fundamental; a preocupação 

com a liberdade foi um problema essencial, permanente, durante os oito 

grandes séculos da cultura antiga. Nela temos toda uma ética que girou em 

torno do cuidado de si e que confere à ética antiga sua forma particular. Não 

digo que a ética seja o cuidado de si, mas que, na antiguidade, a ética como 

prática racional da liberdade girou em torno desse imperativo fundamental: 

‘cuida-te de ti mesmo’ ” (Ibid., p. 268). 

De acordo com as reflexões foucaultianas, para os gregos o tema da liberdade 

individual era um problema ético, ou seja, era um problema do êthos, de um certo modo 

de se conduzir, de se portar. “O êthos de alguém se traduz pelos seus hábitos, por seu 

porte, pela maneira de caminhar, pela calma com que responde a todos os 

acontecimentos” (Ibid., p. 270). A conduta ética precisa ser investida de um êthos “bom, 

belo, honroso, respeitável, memorável e que possa servir de exemplo” (Ibid., p. 270). 

Nesse sentido, a ética (êthos) se articula a uma liberdade que também é política. 

Platão destaca no livro IV da República que “Ser livre significa não ser escravo de si 

mesmo nem de seus apetites, o que implica estabelecer consigo mesmo uma certa 

relação de domínio, de controle, chamada de arché – poder, comando” (apud 

FOUCAULT, 2004, p. 270) que implica também uma certa maneira de cuidar dos 

outros, por isso:  

“é importante, para um homem livre que se conduz adequadamente, saber 

governar sua mulher, seus filhos, sua casa. Nisso também reside a arte de 

governar. O êthos também implica uma relação com os outros, já que o 

cuidado de si permite na cidade, na comunidade ou nas relações 

interindividuais o lugar conveniente – seja para exercer uma magistratura ou 

para manter relações de amizades. Além disso o cuidado de si implica 

também uma relação com o outro, uma vez que para cuidar de si, é preciso 

ouvir as lições de um mestre. Precisa-se de um guia, de um conselheiro, de 

um amigo, de alguém que lhe diga a verdade. Assim, o problema das 

relações com os outros está presente ao longo desse desenvolvimento do 

cuidado de si” (Ibid., p. 270-271). 
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Entretanto, Foucault afirmou que nessa ontologia de si, o cuidado de si vem 

“eticamente em primeiro lugar, na medida em que a relação consigo mesmo é 

ontologicamente primária” (Ibid., p. 271). Nessa lógica do cuidado de si, Foucault 

destacou que “uma cidade na qual todo mundo cuidasse de si adequadamente 

funcionaria bem e encontraria nisso o principio ético de sua permanência” 

(FOUCAULT, loc. cit.). 

O governo de si e o governo dos outros são importantes para pensar o governo 

da pólis. Na visão platônica, o tirano e o homem de alma tirânica são escravos dos 

desejos4. O abuso do poder e a escravidão colocam em risco o exercício da liberdade. O 

tirano se torna escravo de seus desejos “O bom soberano é precisamente aquele que 

exerce seu poder adequadamente, ou seja, exercendo ao mesmo tempo seu poder sobre 

si mesmo. É o poder sobre si que vai regular o poder sobre os outros” (Ibid., p. 272).  

“a partir do fato que se cuida de si em sua própria vida e de que a reputação 

que se vai deixar é o único além com o qual é possível se preocupar, o 

cuidado de si poderá então estar inteiramente centrado em si mesmo, naquilo 

que se faz, no lugar que se ocupa entre os outros;  ele poderá estar totalmente 

centrado na questão da morte – o que ficará muito evidente no estoicismo 

tardio – e mesmo, até certo ponto, poderá se tornar quase um desejo de 

morte. Ele poderá ser, ao mesmo tempo, senão um cuidado dos outros, pelo 

menos um cuidado de si benéfico para os outros” (FOUCAULT, 2004, p. 

273).          

Dessa forma, Foucault destacou que o cuidado de si é “uma atitude – para 

consigo mesmo, para com os outros, para com o mundo” (2006, p. 14). Ou seja, o 

“cuidado de si” é uma certa forma de olhar, sendo preciso “converter o olhar do 

exterior, dos outros, do mundo, etc., para ‘si mesmos’” (FOUCAULT, loc. cit.). 

 

Práticas de liberdades 

Quando se coloca em questão o tema da liberdade e da capacidade do sujeito se 

fazer livre, Foucault retornou aos estudos de Kant e, então, distinguiu e definiu a 

menoridade da maioridade. Kant argumentou sobre a importância do sujeito se libertar 

do livro, do médico e do diretor de consciência para conseguir conquistar sua liberdade. 

De acordo com Câmara Leme, “é preciso sublinhar que para Kant é a prioridade da 

razão prática que suporta a maioridade” (LEME, 2013, p. 27). De acordo com Kant, a 

saída da menoridade para maioridade aparece como um “princípio de desunião do 

                                                 
4 Platão desenvolve esses debates nos Livros VIII e IX da República. 
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rebanho como é também o que permite assinalar que seus membros não são todos 

iguais, pois há os covardes e os corajosos. Se anteriormente o que causava a dispersão 

do rebanho era a ausência do pastor, agora essa separação se deve à autonomia de seus 

membros” (Ibid., p. 26). 

Entretanto, Foucault destacou que: 

“o problema não é o livro, o diretor ou o médico, mas justamente a relação 

que cada um tem com eles. Muito mais do que a libertação dos preconceitos 

ou dos grilhões, o que está em causa é o modo como o reconhecimento da 

autoridade não compromete o uso próprio do entendimento. A questão 

decisiva é a relação que se tem com a autoridade, é essa relação que é 

preciso pensar. Portanto não se trata, como Foucault sublinha, de afastar o 

livro, negar o diretor de consciência ou afastar o médico (Foucault, 2008, p. 

29), mas de saber em que condições e de que maneira um sujeito age de 

forma a tornar-se dependente deles, como é que se coloca em sua direção.” 

(apud LEME, 2013, p. 29). 

Sobre o tema da menoridade, José Luis Câmara Leme destacou também que: 

“Foucault começa por recordar que a menoridade é para Kant uma condição 

exclusiva aos sujeitos que podem exercer sua autonomia, que ‘são 

perfeitamente capazes de se guiar por si sós’ (Foucault, 2008, p. 28). O cerne 

da menoridade, o repto filosófico que ela representa, é que se trata duma 

opção que os sujeitos fazem por esse estado. Nas palavras de Foucault, “eles 

se colocam sob a direção dos outros”, eles “não querem dirigir-se a si 

mesmos”. Repare-se que se trata de uma escolha, de uma opção que o sujeito 

capaz de autonomia abraça. Não se trata de uma sujeição imposta de fora. 

(LEME, 2013, p. 29). 

Portanto, o desafio maior proposto por Foucault é pensar, justamente, que a 

posição de menoridade e maioridade podem coabitar no mesmo sujeito. E que a decisão 

pela posição da menoridade é uma escolha. “O que é difícil e crucial é a relação positiva 

do projeto crítico com a autoridade” (Ibid., p. 26). Logo, “a autonomia não é a única 

saída para a menoridade pastoral nem representa por si mesmo um estilo de vida [...] 

não é pelo fato do governo se libertar da incumbência de definir a vida boa que os 

sujeitos passam a persegui-la autonomamente” (Ibid., p. 32). 

O que é importante para pensar o tema da liberdade em Foucault é pensar que 

para o filósofo o sujeito não é uma substância, mas ele toma formas variáveis e 

maleáveis. Foucault estudou as “diferentes formas de sujeitos em relação aos jogos de 

verdade” (FOUCAULT, 2004, p. 275). Desse modo, as relações de poder se dão de 

formas “móveis, reversíveis e instáveis” (Ibid., p. 276). “Um poder só pode se exercer 
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sobre o outro à medida em que ainda reste a esse último a possibilidade de se matar, de 

pular da janela ou de matar o outro” (Ibid., p. 277).  

Nas relações de poder sempre há possibilidade de resistência, “pois se não 

houvesse possibilidade de resistência – de resistência violenta, de fuga, de subterfúgios, 

de estratégias que invertam a situação – não haveria de forma alguma relações de 

poder” (FOUCAULT, loc. cit.). Sobre a temática da liberdade, Foucault destacou: 

Recuso-me a responder à questão que às vezes me propõem: ‘Ora, se o poder 

está por todo lado, então não há liberdade’. Respondo: se há relações de 

poder em todo campo social, é porque há liberdade por todo lado. Mas há 

efetivamente estados de dominação. Em inúmeros casos, as relações de 

poder estão de tal forma fixadas que são perpetuamente dessimétricas e que 

a margem da liberdade é extremamente limitada” (Id., loc. cit.).  

Logo, Foucault entende que a liberdade não é natural, ela é uma conquista, um 

“uso” que pode ser feito ou não. Segundo Vera Portocarrero, “a liberdade não é tomada 

como um direito de ser, mas como uma capacidade de fazer” (PORTOCARRERO, 

2012, p. 199). 

Em suas pesquisas Foucault analisou o sujeito pela perspectiva “da liberdade, 

das estratégias e da governabilidade” (FOUCAULT, 2004, p. 286). E, com isso, 

concluiu que “o poder não é mal. O poder são jogos de estratégias” (Ibid., p. 284). 

Foucault afirmou que a maior tarefa da filosofia é advertir sobre os perigos do poder. “A 

filosofia é justamente o que questiona todos os fenômenos de dominação em qualquer 

nível e em qualquer forma com que eles se apresentem – política, econômica, sexual, 

institucional. Essa função crítica da filosofia decorre, até certo ponto, do imperativo 

socrático: ‘ocupa-te de ti mesmo’, ou seja: ‘Constitua-te livremente, pelo domínio de ti 

mesmo’” (Ibid., p. 287).  

Portanto, o êthos crítico proposto por Foucault é constitutivo de um modo de 

vida filosófica implicada em “práticas refletidas do sujeito ético” que é capaz de fazer 

uso da liberdade. (PORTOCARRERO, op. cit., p. 198). 

 

*** 
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“SÓCRATES XAMÃ?” 

André Decotelli1 

 

RESUMO: Sócrates ficou marcado na história como o primeiro grande filósofo moral. 

No entanto, dentre as inúmeras facetas que emergem do ateniense, que fazem dele um 

homem atópico e inclassificável, podemos observar um forte caráter encantador, 

beirando o mágico, a lenda e o mundo místico. Isto fez com que muitos o considerassem 

uma espécie de xamã, como apontam os estudos de Nicolas Grimaldi. Para este, não há 

quase nenhum traço de xamã que não corresponda de alguma maneira a Sócrates. 

Enumeram-se especificamente quatro características que se adequam perfeitamente ao 

que se é conhecido sobre o homem Sócrates e o que o assemelha a um xamã. A primeira 

característica é de ser como um curandeiro, visto que Sócrates cura pelas palavras. Esta 

característica se dá numa dimensão linguística dialética, uma vez que o jogo retórico 

que Sócrates desenvolve é uma espécie de terapia curativa da alma. A dynamis 

discursiva socrática entorpece, enfeitiça e possui, como num transe dionisíaco, seus 

ouvintes. A segunda ponte que se pode estabelecer entre Sócrates e o xamanismo se dá 

na direção de devolver cada um a si mesmo, ao restaurar o sentido de sua identidade, 

marcada pela inscrição délfica do "conheça-te a ti mesmo" que Sócrates abraça como 

fim último de sua prática filosófica. Já o terceiro traço característico da relação é o de 

ser habitado por espíritos ou escolhido por alguma divindade, como se observa na 

presença dos dáimons na sua rotina filosófica socrática. Por fim, o último traço seria o 

poder libertar-se de sua existência corporal e conhecer o êxtase, como apontam as 

experiências na Potideia e no início do Banquete. Buscaremos analisar neste artigo até 

que ponto estes aspectos poderiam ser de fato relacionados a Sócrates e em que medida 

são, de fato, ressonâncias da figura xamânica.   

PALAVRAS-CHAVE: Sócrates, Platão, Xamanismo. 

 

ABSTRACT: Socrates was marked in history as the first great moral philosopher. 

However, among the numerous facets that emerge from the Athenian, which make him 

an atopic and unclassifiable man, we can observe a strong charming character, 

bordering the magician, the legend and the mystical world. This made many consider 

him a kind of shaman, as the studies of Nicolas Grimaldi point out. For this, there is 

almost no trait of shaman who does not correspond in some way to Socrates. Four 

characteristics are specifically enumerated which fit perfectly well with what is known 

about the man Socrates and what resembles him to a shaman. The first characteristic is 

to be like a healer, since Socrates heals by words. This characteristic takes place in a 

dialectical linguistic dimension, since the rhetorical game that Socrates develops is a 

kind of healing therapy of the soul. The Socratic discursive dynamis dulls, bewitches 

and possesses, as in a Dionysian trance, its listeners. The second bridge that can be 

established between Socrates and shamanism is in the direction of giving back each one 

to himself by restoring the sense of his identity, marked by the delphic inscription of 

"know thyself" that Socrates embraces as an end Of his philosophical practice. The third 

characteristic feature of the relationship is that of being inhabited by spirits or chosen by 

some divinity, as is observed in the presence of the daimons in their Socratic 

                                                 
1 Doutorando em filosofia pela PUC-RIO. 
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philosophical routine. Finally, the last trait would be to be free from his bodily existence 

and to experience ecstasy, as the experiences in Potideia and the beginning of the 

Symposium. We will try to analyze in this article the extent to which these aspects 

could actually be related to Socrates and to what extent they are, in fact, resonances of 

the shamanic figure. 

KEYWORDS: Socrates, Plato, Xamanism. 

 

No célebre diálogo platônico O Banquete, o personagem Alcibíades é categórico 

com seus interlocutores: “Porque, podem estar certos, nenhum de vocês o conhece 

bem”2 (216c). Com esta sentença, ele descreve Sócrates num elogio que mais intriga do 

que esclarece. Sócrates é estranho, inclassificável, átopos, e no Teeteto, ele dirá de si 

mesmo: “Eu sou totalmente esquisito (átopos) e não crio senão aporia” (149a). Afinal, 

quem é Sócrates? A figura socrática atravessou a existência como um herói, um sábio, 

uma lenda e um gênio. Muito se teorizou sobre sua vida e diversas escolas filosóficas 

pleitearam sua origem no pensamento do filósofo grego. Ele teria inspirado o cinismo, o 

estoicismo, o epicurismo, o ceticismo como outras escolas. Ademais, temos ainda 

diversas fontes diretas que testemunham, muitas vezes de forma contraditória, a seu 

respeito, como Aristófanes, Platão e Xenofonte. Dentre as inúmeras imagens que 

emergem do filósofo Sócrates, tais como sábio, mestre, sofista, irônico entre outras, 

podemos observar fortemente um caráter encantador, beirando o mágico, a lenda e o 

mundo místico. Isto fez com que alguns o considerassem uma espécie de xamã3, como 

fez Nicolas Grimaldi, ex-professor de Sorbonne, que afirmou com base nas definições 

xamanísticas de Mircea Eliade que: 

Não há quase nenhum traço de xamã que não corresponda de alguma 

maneira a Sócrates. Enumeram-se três características que se adequam 

perfeitamente ao que se é conhecido sobre o homem Sócrates com o que 

define um xamã. A primeira e a segunda assemelham-se pelo instrumento 

utilizado em cada uma delas: a primeira característica é de ser um curandeiro 

e a segunda é a de devolver cada um a si mesmo “ao restaurar o sentido de 

sua identidade (…). O terceiro traço característico de um xamã é ser 

habitado por espíritos ou escolhidos por alguma divindade (…) há por fim 

um quarto traço característico em que se reconhece o poder sobrenatural de 

um xamã: poder libertar-se de sua existência corporal, às vezes conhecer o 

êxtase, e 'elevar-se aos céus porque ele já esteve lá'.” (GRIMALDI, 2006 p. 

10).  

 

                                                 
2 Usaremos a tradução da Maria Teresa Schiappa de Azevedo, da Edições 70. 

3 Duhot, em contrapartida, questiona de forma veemente que Sócrates tenha praticado o xamanismo e 

vê esta relação apenas como metáfora. Ver DUHOT, 2004. 
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 Nesse sentido, a partir da provacação de Grimaldi, nos propomos analisar 

brevemente esta relação, não no sentido de uma simples comparação com contornos 

definitivos ou permanentes, mas ao contrário, buscaremos desenvolver alguns dos 

argumentos prós e contra a esta leitura do problema socrático e, assim, de alguma forma 

contribuir também para o desenvolvimento do retrato do filósofo mais enigmático da 

Grécia clássica, sabendo que esta e outras questões sobre ele insistem em se manter em 

aberto. Cabe destacar que não traremos elementos e fontes do xamanismo para além dos 

relatos de Dodds e Grimaldi, por entendermos que nossa pesquisa se delimita na análise 

do espectro filosófico socrático, e, portanto, partiremos tão somente das proposições dos 

helenistas citados4. 

 Antes de adentrarmos efetivamente na análise entre Sócrates e o xamanismo, 

cabe uma breve descrição do que seria o movimento xamânico segundo Dodds, na sua 

obra “Os gregos e o irracional”. Para ele, um xamã:  

pode ser descrito como uma pessoa psiquicamente instável, que obedeceu a 

um chamamento para a vida religiosa. Como resultado de seu chamamento, 

passa por um período de treino rigoroso, que envolve geralmente solidão e 

jejum e pode envolver uma mudança psicológica de sexo. Emerge deste 

'retiro' religioso com o poder, real ou assumido, de passar a vontade para um 

estado de dissociação mental. Nessa condição, não se considerava, como a 

Pítia ou como um médium atual, que fosse possuído por um espírito 

estranho; mas pensava-se que a sua alma deixava o corpo e viajava para 

regiões distantes, muito frequentemente para o mundo do espírito. (...) 

Destas experiências, narradas numa canção improvisada, retira o poder da 

adivinhação, poesia religiosa e medicina mágica, o que o torna socialmente 

importante. Torna-se o repositório de uma sabedoria supranormal (DODDS, 

p. 155).  

 De acordo com a descrição acima feita por Dodds, também podemos encontrar 

alguns pontos de intercessão entre o xamã e nosso filósofo, como o chamamento para a 

vida religiosa (que no caso socrático seria a sua interpretação do oráculo de Delfos para 

realizar uma atividade missionária em obediência ao deus, a fim de examinar todos os 

homens em seus saberes, o  treino rigoroso, que em Sócrates podemos observar em sua 

prática ascética citada no Banquete e durante a expedição na Potidéia, assim como o 

fato de parecer ter sua alma em retiro constante do corpo, como se observa no processo 

catártico de recolha e divisão da alma. Encontramos ainda no relato de Dodds a 

referência a medicina mágica dos xamãs, traço que, de certa forma, vemos também 

                                                 
4 Conforme citado acima, não é nossa intenção aqui solucionar a questão da origem histórica das 

características socráticas, e portanto, nos satisfaz metodologicamente as narrativas sobre o xamanismo 

de Dodds e Grimaldi. 
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transparecer no Sócrates platônico, mesmo que de forma metafórica, com suas palavras 

que curam, entorpecem e possuem o ouvinte. Por fim, analisaremos a questão do 

retorno a si mesmo e também  fato de afirmar ser habitado por espíritos e divindades.  

 Destacamos de pronto alguns aspectos que pontuamos como contrários no 

paralelo entre Sócrates e os xamãs. Segundo o próprio relato de Dodds, um xamã 

viveria eventualmente em solidão e em jejum, práticas não observadas nos textos 

históricos a respeito de Sócrates5. Outros aspectos contra esta relação seriam a mudança 

de sexo e a poesia religiosa. Quanto a este último tema, embora no diálogo Íon, do 

período da juventude platônica, Sócrates afirme, de forma aparentemente até elogiosa, 

ser a poesia um entusiasmo, uma possessão divina, na Apologia, ele afirma ser seu 

ofício distinto deste dos poetas. Ainda sobre a questão da poesia, no Fédon, Sócrates 

afirmou até ter escrito alguns poemas na tentativa de decifrar um sonho, no qual a musa 

o impelia a compor uma música e a executá-la. Sua conclusão é de que ele não saberia 

compor mitos, ofício do poeta de verdade, e que sua música mais nobre seria a filosofia, 

para a qual ele se dedicaria.  

  Temos então, segundo o relato de Dodds e Grimaldi algumas pistas que a 

princípio ligam Sócrates ao xamã. Vejamos, então, brevemente como se dão alguns 

desses aspectos na prática filosófica de Sócrates para assim concluirmos melhor em que 

medida ele pode realmente ser considerado um xamã.  

 Sócrates tem um ponto de partida: sua missão. No que tange a ela, princípio de 

toda a sua prática, vemos na Apologia o quanto o filósofo é enfático sobre esta vocação 

missionária dada, segundo sua interpretação, pelo deus Apolo. Como se sabe, ele teria 

sido indicado pelo Oráculo de Delfos como o mais sábio entre os homens e tal sabedoria 

se dava justamente pelo fato dele não se considerar enquanto tal. Sócrates, então, 

investigará a todos a fim de decifrar o enigma oracular. Na Apologia lemos suas 

referências ao divino: “procuro e investigo segundo a vontade do deus (…) vou ao 

auxílio do deus (…) por causa de minha devoção ao deus (…) o deus me posicionou  

(…) ordenando-me a viver filosofando e examinando a mim mesmo e aos outros.” (21e; 

23c; 28e; 29a). Como vemos, Sócrates parece dar crédito às mensagens divinas e toda a 

sua prática filosófica está amparada diretamente em tais aspectos. Inclusive a célebre 

racionalidade socrática, a partir da qual todos os seus critérios orbitam, também estará 

sob a égide da palavra divina, uma vez que a investigação será a prova racional de que o 

                                                 
5 A prática de jejum na experiência militar na Potidéia narrada no Banquete não pode ser considerada 

enquanto prátca socrática constante.  
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deus tem ou não razão. Sócrates com suas palavras na Apologia, de que mais vale 

obedecer ao deus do que aos homens, demonstra sua radicalidade fideísta, levando às 

ultimas consequências sua missão divina. Nos parece claro que o filósofo entende sua 

vocação e chamado dados pelo deus.  

 Outro aspecto importante que pode corroborar para a imagem xamânica 

socrática é a presença do dáimon em sua rotina filosófica. Ainda na Apologia, o 

observamos falar da voz que o desvia, desde a infância, a não fazer determinadas coisas, 

como se envolver na política, por exemplo. Os dáimons na antiguidade eram vistos 

como deuses mediadores ou mensageiros, mas não eram adorados como as demais 

entidades divinas tradicionais. Como sabemos, Sócrates teria sido acusado, dentre 

outras coisas, de não crer nos deuses e da cidade6, principalmente pelo seu apego a estas 

“novas” entidades inferiores. O dáimon se portava como uma revelação divina, o que 

poderia indicar uma experiência aparentemente mística, que transcendia os limites do 

entendimento humano. No entanto, cabe destacar que a presença dessa voz divina não 

se relaciona diretamente com os aspectos tidos como filosóficos, aos quais o filósofo 

atribui somente ao lógos sua função. Os procedimentos proféticos filosóficos que 

observamos em Pitágoras, Empédocles e Parmênides parecem totalmente estranhos a 

Sócrates. Como aponta Reale, sobre a função dos dáimons, uma vez “excluídos o 

âmbito da filosofia e, também, o da própria escolha ética de base da vida de Sócrates, 

não resta senão o âmbito das ações e dos eventos particulares da vida de Sócrates”.7 O 

dáimon se portava, então, como um oráculo interior, que apontava para Sócrates 

caminhos e direções no seu âmbito pessoal.  

 Outra característica de Sócrates que poderia contribuir nessa comparação a um 

xamã, e que também foi salientada por Grimaldi, é a de ser visto como um curandeiro, 

uma vez que ele é acusado de curar pelas palavras. Vemos no diálogo Laques, por 

exemplo, que a própria dimensão pedagógica da filosofia é relacionada à medicina 

quando definida como “tratamento (therapeían) da alma” (Laques, 185e). Sócrates com 

suas palavras tem um encanto que, nesse sentido, se assemelha ao poder dos xamãs, 

pois ele “cura a alma pela palavra, como os xamãs curam por seus encantamentos” 

(DUHOT, p. 80). Segundo Nietzsche, ele “parecia um médico, um salvador” (1976, p. 

                                                 
6  Para mais informações sobre essa “mística” socrática, ver GRIMALDI, DUHOT e REALE.  

7  REALE, 2013, p. 134 
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22). Fédon, no diálogo homônimo platônico, também afirmou: “Como nos soube 

curar!”8.  

 Mas a dynamis discursiva socrática não só cura, como também entorpece, 

enfeitiça e possui seus ouvintes. Como num transe dionisíaco, a dialética de Sócrates 

parece conter magia em seu interior. Suas palavras tomam posse do ouvinte, como pode 

ser visto, por exemplo, quando Alcibíades n´O Banquete (215c-216a) afirmou parecer 

ter sido possuído pelas palavras de Sócrates, como num possessão dionisíaca. Ao 

compará-lo ao sátiro Mársias, que com sua flauta encantava, lemos que:  

Não sou um tocador de flautas, dirás. É sim, e muito mais admirável do que 

Mársias! Este se servia de instrumentos para fascinar os outros graças ao 

poder dos seus lábios (…) A prova é que apenas essas melodias, executadas 

quer por um bom flautista quer por uma insignificante tocadora de flauta, 

conseguem possuir os espíritos e fazer-lhe sentir, em virtude da sua natureza 

divina, a necessidade dos deuses e das iniciações. Quanto a ti, só diferes 

neste pormenor  importante: é que, em vez de instrumentos, te serves do 

simples poder das palavras para obter o mesmo efeito. (Banquete, 215b-c) 

 Mais a frente, Alcibíades reitera, dizendo que “sempre que o ouço, o coração 

bate-me com mais força ainda que o dos coribantes, as lágrimas caem-me sob o efeito 

das suas palavras.” (215e). De forma semelhante, suas palavras enfeitiçam, como 

quando o personagem Mênon, no diálogo de mesmo nome afirma, após comparar 

Sócrates a uma raia paralisante, que “me enfeitiças e drogas, e me tens simplesmente 

sob completo encanto, de tal modo que me encontro repleto de aporia” (80a). Além 

destes, muitos são os diálogos que apresentam esta relação de Sócrates com este poder 

de encanto e possessão típico do xamanismo9.  

  Dentre eles, destacamos o Cármides10, no qual Sócrates teria afirmado ter 

aprendido alguns encantamentos com um médico Trácio, durante uma expedição 

militar. Nesse relato, no qual é citado o grande xamã Zalmoxis, os males são ditos como 

oriundos da alma, e portanto, é dela que se deve primeiramente cuidar, por meio de 

encantações: “não é possível tratar do corpo sem cuidar da alma” (Cármides, 156e). No 

Carmides, o encantamento será realizado pelos argumentos belos entoados por Sócrates. 

Tal encantamento significaria a capacidade que a filosofia tem de envolver a psyché, 

através de uma psicagogia, semelhantemente ao contexto xamânico do mito trácio, mas 

                                                 
8  Fédon, 89a 

9 Fédon 78a; Teeteto, 149c-d.  

10 Duhot duvida da autenticidade deste diálogo. DUHOT, 2004. Já Robinson, defende a sua 

autenticidade enquanto platônico. Cf. ROBINSON, 1998. 
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agora com teor reflexivo ativo por parte da alma. (p. 136)11.  Sobre este processo, 

Marcus Reis Pinheiro afirma que  “a necessidade da entrega da alma, de que se esteja 

inteiro no questionamento filosófico é premente em um questionamento que se quer 

mais que mera elucubração de teorias, ele quer ser uma condução da alma, uma 

redenção e transformação vital.” (PINHEIRO, 2005, p. 177) 

 No que tange a alma, vale ressaltar que Sócrates seria um dos descobridores 

(senão o grande sistematizador) deste conceito fundamental para a filosofia platônica e, 

também para a história da mística, sendo a alma o centro do filosofar socrático-

platônico e o verdadeiro eu do indivíduo. O cuidado de si socrático é o cuidado da alma, 

e toda a prática socrática visará uma alma purificada, curada e convertida integralmente 

à filosofia. 

 Desde Dodds que tenta-se ver no xamanismo a origem da noção de psyché grega 

que surge no fim do período arcaico e que se cristaliza no clássico, com seu dualismo e 

puritanismo que geraria as técnicas de concentração espiritual. Dodds estabelece uma 

relação entre o puritanismo grego e a descoberta da alma enquanto “eu” oculto com o 

xamanismo12 (DODDS, 2002, p. 143). Para ele, a abertura do mar negro ao comércio e 

a colonização grega no séc. VII a.C. introduziu aos gregos, pela primeira vez, a cultura 

do xamanismo, enriquecendo com novos traços notáveis o quadro grego tradicional do 

Homem de Deus, o theios anêr. Para Dodds, "estes homens difundiram a crença numa 

alma, ou eu, separável, que, por técnicas apropriadas, pode ser separado do corpo 

mesmo durante a vida, um eu que é mais antigo que o corpo e que lhe sobrevive" (p. 

162).13  

 Com a emergência desta alma socrática, surge uma terceira característica 

importante para nossa questão e também postulada por Grimaldi. Sócrates é um asceta 

                                                 
11 Platão propõe um redimensionamento da ideia de cura do mito de Zalmoxis. A katabasis do mito é 

alterada pela descida da alma nela própria. Assim, a fórmula mágica dos médicos trácios é 

transformada pelos belos argumentos de Sócrates. O encantamento socrático estaria a serviço da 

persuasão de suas palavras, que arrebata o ouvinte, como frequentemente observamos nos 

interlocutores de Sócrates. Ao arrebatado cabe a entrega a vida filosófica, num mergulho no 

conhecimento de sua alma, reconhecendo primeiramente sua ignorância para enfim buscar uma vida 

filosófica. Nesse sentido, Platão faz uma clara transposição do encantamento do campo religioso para 

o filosófico. 

12 “E é palpite, aliás, razoável afirmar que estes novos traços tinham alguma influência na concepção  

nova e revolucionária da relação entre corpo e a alma, que surge no fim da época arcaica.” (DODDS, 

p. 157) 

13 Não nos propomos aqui a analisar a origem histórica da noção de alma como sede do “eu” dentre os 

gregos entre o período arcaico e clássico, e muitos trabalhos já buscaram apontar caminhos para esta 

questão. Nos basta apontar que a alma socrática-platônica teve diversas fontes, em especial o orfismo 

e o pitagorismo, este último no caso platônico, e que estes dois movimentos também poderiam ser 

coadunados com o xamanismo em diversos aspectos. Para mais informações ver BERNABÉ, 2011, 
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e, por isso, ele é estranho, justamente porque sua prática filosófica alia uma ascese do 

corpo à aspiração pela verdade que está para além do particular, do convencional e do 

ordinário. A ascese socrática é atópica, pois Sócrates em sua busca pela autonomia da 

alma controla suas paixões e distrações corporais. Basta lembrar  que n´o Banquete ele 

será retratado como aquele que não cede aos costumes de vestimenta, ao sono, ao frio e 

aos apetites sexuais e que, por essas e outras, é também considerado hybristés por 

Ágaton e Alcibíades. Como apontou Martha Nussbaum, Sócrates se dissociou de tal 

forma de seu corpo que ele não sente dor, não se embriaga, sente sono, fadiga ou cede a 

tentação sexual. Para ela:  

Não podemos explicar tudo isso pela suposição de que sua fisiologia é única. 

Somos convidados, antes, a procurar a explicação na distância psicológica 

que ele mantém do mundo e de seu corpo como um objeto no mundo. Ele 

realmente parece pensar em si mesmo como um ser cuja mente é distinta do 

corpo, cuja personalidade de maneira alguma se identifica com o corpo e 

com as aventuras do corpo. Dentro da concha engraçada, gorda, de nariz 

arrebitado, a alma, absorta em si mesma, busca a contemplação 

autossuficiente.14 

 A proposta de Nussbaum é de que Sócrates é um homem em busca da 

autossuficiência. E para tanto, fará da ascese seu treino para tal intento. E não medirá 

esforços, não sucumbirá aos risos alheios a sua estranheza, a condenação de sua hybris 

ou até a condenação à morte. “Sócrates é bizarro.”, aponta Nussbaum15, ao constatar sua 

singularidade. Ele é uma rocha, sólida, indivisível, imutável. “Sócrates, em sua ascese 

em direção à forma, tornou-se, ele mesmo, muito semelhante a uma forma.”16. E mais a 

frente, Nussbaum sentencia: “Ele cuida da sua vida com toda a equanimidade de uma 

rocha racional.”.17  

 Entendemos, então, que se por um lado este aspecto da ascese socrática aponta 

para a possível relação entre ele e o arquétipo do xamã, por outro, há que se ver também 

que eles aqui se distanciam, uma vez que segundo Dodds, o xamã é um ser dotado de 

instabilidade psicológica, sendo por vezes acometido da mudança de sexo. Sócrates é do 

ponto de vista psicológico uma rocha, e a experiência contada por Alcibíades no 

Banquete é bem ilustrativa quanto a esse aspecto. Nela, o filósofo não teria cedido as 

                                                 
14  NUSSBAUM, 2009, p. 161 

15  Ibidem 

16  NUSSBAUM, Op. Cit. p. 171 

17  NUSSBAUM, Op. Cit., p. 174 
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investidas sexuais do belo e jovem Alcibíades, e este mesmo tendo passado uma noite 

inteira na cama ao seu lado, parecia ter dormido com seu pai ou um irmão mais velho.    

 A ascese de Sócrates tem um propósito: ela visa a contemplação autossuficiente 

e autônoma através da alma. Com isso, ele, aparentemente, teria o poder libertar-se de 

sua existência corporal e assim conhecer o êxtase na alma, como apontariam as 

experiências início do Banquete como na Potideia, aliás, palco também da experiência 

citada no Cármides, donde Sócrates teria tido contato com o médico xamã. Podemos 

concluir com base nos relatos platônicos que Sócrates voltou transformado desta viagem 

militar.  

 Quanto a essa postura socrática extática, que se assemelharia a um transe 

enquanto experiência mística, ela surge tanto no início como no fim da narrativa do 

Banquete, demonstrando sua abrangência e centralidade. Na primeira ocorrência, 

Sócrates e Aristodemo se encaminham em direção da casa de Ágaton, o anfitrião do 

banquete, e Sócrates por se embrenhar em uma questão reflexiva, permanece absorto em 

pensamentos, pedindo que Aristodemo vá a frente, enquanto ele permanece em seu 

típico recolhimento. Aristodemo afirma que o êxtase era um hábito socrático (175b). Já 

no fim do diálogo, Alcibíades, relembrará a experiência militar na Potidéia em que 

ambos estiveram em expedições militares, e na qual Sócrates teria se embrenhado em 

uma reflexão e ali ficou especado por 24 horas de pé, firme, sem se demover do local.  

Certa vez, embrenhado nas suas reflexões, deteve-se em qualquer sítio e ali 

ficou especado desde a aurora, em busca de uma ideia qualquer. E como esta 

não lhe vinha, ali continuou a pé firme, sem abandonar o campo. Era já 

meio-dia; os homens começaram a reparar e, perplexos, passavam a notícia 

uns aos outros: desde o romper da aurora que Sócrates se encontrava imóvel, 

a meditar...Ao cair da tarde, alguns jônios foram, por fim, jantar e, como era 

Verão nessa altura, levaram os seus leitos de campanha para fora das tendas. 

E ali se dispuseram a dormir ao relento, ao mesmo tempo que vigiavam 

Sócrates, a ver se, também essa noite, ele continuaria ali a pé firme...Pois ele 

continuou, até que a aurora veio e o Sol rompeu. Só então, depois de dirigir 

suas preces ao Sol, se afastou. (Banquete, 220c-d) 

 Mas afinal, o que significaram essas experiências e como classificá-las? Com o 

que ele teria se entretido em sua “viagem” tanto do início como do fim do diálogo? 

Podemos efetivamente enquadrá-la como uma experiência xamânica18 ou mística? 

                                                 
18 Cabe ressaltar que no relato final do Banquete sobre o êxtase, Sócrates o encerra com uma oração ao 

sol, prática pouco comum aos gregos. Essa relação mística com a natureza é bem comum nos círculos 

xamanísticos, e aqui podemos encontrar um possível ponto de contato entre o filósofo, sua experiência 

e o xamanismo. 
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 Os termos gregos empregados na meditação socrática são noun (174d) e 

phrontízon (220c). Cabe ressaltar que ambos os termos tem muitas ocorrências nas 

obras platônicas, e se relacionam com o nous e phronesis, respectivamente. É 

justamente o nous, a parte racional e divina da alma, e uma espécie de pensamento não-

discursivo19 que permitirá ver de forma transcendente o belo em si mesmo (Banquete 

212a) e aprender a natureza de cada essência, o  ser ele mesmo (República 490b). 

Quanto ao phrontízon, trazemos aqui as incidências do termo na obra As Nuvens de 

Aristófanes, no qual é traduzido por meditação. Nesta comédia aristofânica, o local 

onde Sócrates leciona se chama phrontistérion, algo como “Pensatório”, diga-se de 

passagem, claramente um local para iniciados. Lá ele vive em suspenso nas nuvens, 

ausente das questões cotidianas e entretido com os céus e temas inusitados como qual 

seria a altura do pulo de uma pulga. Nesta obra lemos o coro dizer: “Medita (phrontízo) 

agora e examina a fundo, gira teu pensamento em todas as direções, recolhido sobre ti 

mesmo. Depressa, se cais em um impasse, salta para outra ideia de teu espírito; e que o 

sono doce ao coração esteja ausente de teus olhos” (Nuvens, 700-705)20. O Sócrates 

aristofânico d´As Nuvens é um filósofo que, como o próprio título indica, vive com a 

cabeça nas nuvens, denotando que, se essa comédia tem alguma importância histórica, 

Sócrates realmente deveria ter como prática tal recolhimento meditativo.  

 A prática meditativa de Sócrates se assemelha aqui como aquilo que Platão no 

Fédon chamará de recolha da alma sobre si mesma, um processo de purificação da alma 

do contato ostensivo e corrosivo com o corpo21.  O que o pensamento em contato 

contínuo com o corpóreo não alcançará será o belo em si, o justo em si, o divino. A 

essência22 (ousía) de cada coisa só será alcançada por “quem se aproximar de cada 

                                                 
19 MARCONDES, 1989 

20 φρόντιζε δὴ καὶ διάθρει πάντα τρόπον τε σαυτὸν στρόβει πυκνώσας. ταχὺς δ᾽, ὅταν εἰς ἄπορον πέσῃς, 

ἐπ᾽ ἄλλο πήδα.  

21 “quando examina sozinha alguma coisa, volta-se para o que é puro, sempiterno, imortal e que sempre 

se comporta do mesmo modo, e, por lhe ser aparentada, vive com ele enquanto permanecer consigo 

mesma e lhe for permitido, deixando, assim, de divagar e pondo-se em relação com o que é sempre 

igual e imutável, por estar em contato com ele. A esse estado, justamente, é que damos o nome de 

sabedoria (phrónesis).” (Fédon, 79d)  

22  Trazemos a memória também o texto da República, no ponto em que Platão trata do Bem, como 

alvo maior do filósofo.  Aqui podemos recuperar a fórmula platônica para designar a transcendência 

absoluta do Bem, que, na República é definido como epékeina tês ousías (Rep. 509b), para além da 

essência. Segundo Thomas Szlezák, a ideia de bem é a arche da metafísica platônica, sendo a causa do ser 

da Ideias, dando a elas sua essência. Desta feita, está no topo da metafísica platônica, estando acima das 

ideias em poder e divinitude. O Bem para Platão é inefável, como o próprio afirma na República: "vamos 

deixar por agora a questão de saber o que é o bem em si; parece-me grandioso demais para poder atingir 

por agora o meu pensamento acerca dele." (506c). Platão parece não querer falar acerca do suprassumo da 

transcendência1, e se limita a tratar do seu rebento, o sol, que analogamente ao Bem no mundo inteligível, 

ilumina a inteligência no mundo sensível. 
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coisa só com o pensamento” (65e). A meditação da alma é, então, uma experiência com 

o divino que há na atividade cognitiva. Nesse sentido, o processo de recolha da alma é 

uma concentração cognitiva na qual o nous se distancia dos obstáculos corporais. É uma 

atividade psíquica e em última instância racional e por isso, aqui não há transe irracional 

ou alógico, como parece ocorrer no xamanismo.23  

 Para Pierre Hadot este retiro socrático se comporta como exercícios espirituais e 

respondem a uma necessidade rigorosa de controle racional. Quanto ao fato de Sócrates 

permanecer meditando, Hadot defende que isso nada tem a ver com o retrato do xamã. 

O transe xamânico se relaciona mais com o ritual e com espíritos de animais e mortos, 

tópicos não relacionados diretamente pelo nosso filósofo24. "A aliança com um espírito 

animal funda o aspecto selvagem e espontâneo da conduta ritual do xamã." 

(HAMAYON Apud HADOT, p. 265). O ponto para Hadot é que o domínio e a ênfase 

no recolhimento da alma na Grécia arcaica, seja com Pitágoras e posteriormente com 

Sócrates, se deu graças a disciplina de vida ascética e que, portanto, tal prática estaria 

relacionada a exercícios espirituais a fim de disciplinar a alma racional. 

 O problema seria, segundo Hadot, quanto a relação originária do xamanismo na 

cultura grega, o fato de que os historiadores da filosofia fazem uma representação do 

xamanismo fortemente idealizada e espiritualizada. Para ele os exercícios espirituais 

gregos nada mais são do que controle racional e Sócrates, ao nosso ver, inaugura esta 

tradição, como apontam os estudos de Michel Foucault25. Segundo Hadot, "para poder 

falar de Sócrates como um xamã, é necessário, parece-me, eliminar da noção de xamã 

tudo o que lhe confere sua especificidade" (HADOT, 2011, p. 264). Não somos tão 

enfáticos quanto Hadot nesta sentença, uma vez que, após analise dos tópicos acima, 

percebemos que este problema parece ter alguns fundamentos, ainda que careça de mais 

estudos neste campo. No entanto, após a análise das passagens acima e depois 

verificarmos alguns pontos frágeis, podemos apontar alguns caminhos para a questão 

entre Sócrates e o xamanismo, que nos parece ainda indefinida e inconclusa, 

principalmente pela falta de indícios históricos diretos do xamanismo na cultura grega.  

                                                 
23 O que fica nítido com os relatos do Banquete, é que tais práticas são estranhas, antissociais e que 

causam espanto nos que as testemunham. Como afirma Duhot, “talvez Sócrates, sentindo vir o êxtase, 

não possa evitá-lo, talvez considere esse estado tão superior às convenções sociais que seria absurdo 

privar-se dele”. (DUHOT, p. 81) 

24 Talvez aqui se possa pensar nos relatos em que Sócrates é comparado a animai: na Apologia ele é uma 

mosca que perturba os demais (NOTA), no Mênon uma raia paralisante (NOTA) ou no Banquete, no 

qual é chamado de víbora, por seu efeito doloroso e perturbador (217e). Mas em todos esses casos não 

observamos a relação com o transe, e sim com a prática filosófica socrática. 

25 Ver Hermenêutica do Sujeito (1982).  
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 Em primeiro lugar, cabe analisar a relação de Sócrates com o orfismo, 

movimento que se assemelha em partes ao xamanismo e que Platão foi certamente 

influenciado. Suspeitamos de que a tese de Duhot, de que “orfeu é o santo protetor dos 

xamãs” e de que “Sócrates é o orfeu verdadeiro” (p. 97) seja um caminho possível o 

desenvolvimente melhor da questão . 

 Uma segunda questão que fica clara é que é ponto pacífico que o filósofo de 

Atenas tinha uma relação inusitada com o divino e o sobrenatural. Concordamos ainda 

com Duhot, segundo a qual esta relação com sobrenatural é o motor mesmo do 

pensamento socrático. Para o professor da Universidade Lyon, “é sobre essa relação 

com o sobrenatural, e não apesar dela, que Sócrates constrói o seu pensamento.” 

(DUHOT, p. 83). Essa tese, que tanto incomoda alguns comentadores modernos, é o 

que desdobra toda a questão do xamanismo e Sócrates. É por que aceita o sobrenatural 

que Sócrates também aceita sua missão délfica, em nome do Deus, e consequentemente 

poderá se dar ao voo da alma, contemplando o todo da realidade, combinando a ascese 

com a disciplina intelectual. É porque aceita o sobrenatural que Sócrates viverá o seu 

êxtase, não sendo necessário para tanto ritos dionisíacos ou mesmo da embriaguez. 

Sócrates tem acesso direto e imediato ao êxtase. É porque aceita o sobrenatural que ele 

irá defender a existência e a proeminência da alma, enquanto elemento divino, vital, 

cognitvo e sede da personalidade do homem.  

 A tese de que as teorias místicas dos diálogos platônicos são apenas de 

inspiração de Platão e, portanto, menos socráticas, se enfraquecem quando trazemos a 

baila o texto da Apologia (tido como um dos primeiros diálogos de Platão), no qual 

observamos tanto a defesa de sua missão divina como a questão dos dáimons, ou 

mesmo o diálogo Cármides, tido também como um diálogo da juventude de Platão e no 

qual vemos a influência xamânica na noção de cura da alma socrática. Ainda, também 

podemos rememorar o texto aqui citado de Aristófanes, que está recheado de alusões 

aos mistérios de Elêusis e no qual claramente a escola socrática é um local para 

iniciados. É ainda a relação com o sobrenatural que permite estabelecer a diferença 

entre Sócrates e os sofistas, pois a sua concepção da verdade faz do ensinamento 

socrático uma iniciação e não uma demonstração. Para Sócrates, em última análise, 

“conhecer é, pois, tomar consciência, no espelho da alma, do divino que está em si” 

(DUHOT, p. 129). Nesse sentido, Sócrates vivia sua relação com o divino até nas 

banalidades do cotidiano e diferentemente dos sofistas, era um místico, que, contudo, 

“nada cede no plano da razão” (DUHOT, p. 136).  
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 Mas ser um místico não é ser um xamã. Se Sócrates cura como o xamã, ele o faz 

através da filosofia e não por meio de rituais, e por essa razão, no Cármides, a filosofia 

aparece como análoga ao xamanismo. A mesma operação de transposição que Platão 

opera em toda a sua obra, fazendo com que mitos, temas e símbolos do imaginário 

popular sejam transpostos a seu bel interesse, e sendo assim, transformados para 

sentidos outros, o xamanismo e a sua relação com a filosofia parecem também se 

enquandrar nessa operação. Sócrates é sim um encantador, como vemos no Fédon, 

quando ele é acusado de sê-lo e porque em breve deixará este mundo, seus amigos 

precisarão encontrar outro: "e onde iremos nós, Sócrates, arranjar um virtuoso nesse 

tipo de encantamento, se o fato é que vai nos deixar?" (78a). Mas ele é um encantador 

da filosofia, a única que pode purificar realmente a alma, sendo os filósofos os 

verdadeiros bacantes místicos.  

 Nesse sentido, a filosofia socrática pode até ser uma herdeira da imagem de cura 

e de encantamento presente no xamanismo, mas ela o transforma em atividade 

cognitiva, racional e por isso também divina, feita pela alma, como prática vital e forma 

de vida. Se podemos concordar com Cornford, que o filósofo é um sucessor do xamã26 

(CORNFORD, p. 174), Sócrates é esse homem divino, que estabelece como sua missão 

sagrada o convite ao culto da sophia, a todos que “partilham do delírio e da divina 

loucura da filosofia” (Banquete, 218b).  
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A PECULIARIDADE DA NOÇÃO CARTESIANA DE SUBSTÂNCIA 

 

Rafael Monteiro de Castro1 

 

RESUMO: O objetivo do artigo é demonstrar a razão pela qual a noção cartesiana de 

substância é peculiar em relação à noção tomista de substância. Para efetivar esse 

objetivo, o artigo é dividido em três partes: na primeira, busca-se demonstrar que o 

dualismo cartesiano é irredutível – apesar da tese da união substancial na constituição 

do indivíduo humano – devido à tese ontológica de identificação da substância com seu 

atributo essencial; na segunda parte, mostra-se que tal identificação se justifica pela 

noção de clareza e distinção e, em última análise, pelo modelo epistêmico cartesiano; 

por fim, na terceira parte, apresenta-se a noção tomista de substância – a partir de “O 

Ente e a Essência” de Tomás de Aquino – e explicita-se que a noção cartesiana (a qual 

identifica a substância com seu atributo essencial) é peculiar em relação à noção de 

substância tomista apresentada. 

PALAVRAS-CHAVE: Descartes, substância, atributo, essência. 

 

RÉSUMÉ: L’objectif de cet article est de démonstrer pouquoi la notion cartésienne de 

la substance est particulière en ce qui concerne la notion thomiste de substance. Pour 

atteindre cet objectif, l'article est divisé en trois parties: la première vise à démontrer 

que le dualisme cartésien est irréductible - en dépit de la thèse de l'union substantielle 

dans la constitution de l'individu humain - en raison de l'thèse ontologique de 

identification de la substance avec son attribut essentiel; dans la deuxième partie, il est 

démontré que cette identification est justifiée par la notion de clarté et de distinction et, 

en fin de compte, par le modèle épistémique cartésienne; Enfin, la troisième partie 

présente la notion thomiste de substance – à partir de «L'Ente et l'Essence" de Thomas 

d'Aquin - et explique que la notion cartésienne (qui identifie la substance avec son 

attribut essentiel) il est unique par rapport à la notion de substance thomiste présenté. 

MOTS-CLÉS: Descartes, substance, attribut, essence. 

 

Introdução 

Descartes é tradicionalmente reconhecido pelo seu dualismo substancial, isto é, 

por considerar que existem duas substâncias criadas no mundo (pensamento e 

extensão), as quais são irredutíveis uma à outra e que a união entre elas – que se dá na 

constituição do indivíduo humano – não é suficiente para fazer emergir uma terceira 

substância. Mas o que poderia justificar, dentro do sistema cartesiano, esse dualismo 

substancial? O objetivo deste trabalho é apresentar, por meio principalmente dos textos 

cartesianos e da coerência do seu sistema, que aquilo que garante o seu dualismo é uma 

noção de substância bastante peculiar em relação à noção de substância tomista, isto é, 

que a substância cartesiana se identifica com seu atributo essencial, ao contrário da 

                                                 
1 Aluno do Doutorado do PPGLM/UFRJ 
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tomista, na qual a substância não se reduz à sua essência. Mais ainda, mostrar que a 

justificativa para tal identificação não é uma tese cartesiana estabelecida arbitrariamente 

para fundamentar o seu dualismo, mas uma consequência necessária da noção de 

clareza e distinção, aliada à proposta cartesiana de que um Deus veraz garante que as 

ideias claras e distintas correspondem às coisas nelas mesmas. Como se pretende 

mostrar, não se pode ter uma percepção clara e distinta da substância sem a 

identificação desta com seu atributo essencial. 

Para efetivar esse propósito, primeiro, explicita-se - por meio dos Princípios da 

Filosofia e de Comentários Acerca de um Programa - a posição cartesiana com relação 

à noção de substância finita como idêntica a seu respectivo atributo principal 

(essencial). Posteriormente, demonstra-se – a partir dos Princípio da Filosofia e das 

Quartas Respostas de Descartes -  de que forma essa noção de substância em Descartes 

pressupõe o modelo epistêmico cartesiano, mais especificamente o conceito cartesiano 

de clareza e distinção. Por fim, por meio do Ente e a Essência de Tomás de Aquino, 

esclarece-se as razões pelas quais essa noção cartesiana de substância é peculiar em 

relação à noção de substância tomista.  

 

1. A substância é idêntica ao seu atributo essencial 

 O objetivo desta primeira parte do trabalho é apresentar as teses centrais do 

sistema cartesiano que justificam esse dualismo substancial e, com isso, demonstrar que 

a identidade entre substância e seu respectivo atributo essencial é condição necessária 

para a manutenção do dualismo cartesiano. 

 Para isso, primeiramente, apresenta-se a diferença no contexto da filosofia 

cartesiana entre atributo, modos e qualidades, com o objetivo de evitar confusões que, 

às vezes, podem surgir no texto cartesiano no que se refere à designação de atributos de 

uma mesma substância. Posteriormente, mostra-se a diferença entre distinção real e 

distinção de razão, com o propósito de demonstrar que uma substância finita 

(pensamento ou extensão) realmente - em si mesma - só comporta um atributo essencial, 

no qual se verifica outros atributos – não essenciais, tais como duração e ser - somente 

por distinção de razão, mas não realmente. Depois disso, demonstra-se que o atributo 

essencial (que é único nas substâncias finitas) é a natureza da substância e deve ser 

tomado como idêntico a ela, pois, do contrário, o dualismo cartesiano não se sustentaria 

com a união substancial. 
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1.1 Definição de atributo 

 A noção de substância em Descartes está intimamente ligada à noção de atributo 

e esta, por sua vez, à noção de modos e qualidades. Por isso, para a compreensão do que 

consiste a noção de substância no contexto do sistema cartesiano é necessário, antes de 

mais nada, ter clareza sobre as diferenças estabelecidas por Descartes entre atributo, 

modos e qualidades nos seus Princípios da Filosofia: 

[...] quando considero que a substância é por eles afetada, ou alterada, eu os 

chamo de modos; quando pode ser denominada tal ou qual a partir dessa 

alteração, chamo [os modos] de qualidades; e, por fim, quando levo em 

conta de maneira geral tão somente que estão na substância, chamo-os 

atributos. E por isso digo que, em Deus, há apenas atributos e não 

propriamente modos ou qualidades, porque não se deve entender nele 

nenhuma alteração (DESCARTES, 2000, pp. 143-145).  

Desta forma, o termo atributo designa aquilo que está na substância enquanto 

não sofre nenhuma alteração, ao contrário dos modos que são modificações da 

substância. No caso, Deus não comporta modos - apenas (um único) atributo -, pois sua 

natureza não é modificada, mas imutável. Sobre os atributos da substância, Descartes 

nos mesmos Princípios da Filosofia exprime que “é a partir de um atributo, não importa 

qual, que uma substância é conhecida, mas é uma só, no entanto, a propriedade principal 

de cada substância, a qual constitui a natureza e a essência da mesma e à qual todas as 

outras são referidas” (DESCARTES, 2000, P. 141). Ora, neste momento, Descartes 

parece insinuar que a substância comporta mais de um atributo, embora só exista um 

atributo essencial, o qual constitui a natureza da substância e todos os outros o 

pressupõe, já que são enquanto se referem a ele. 

 

1.2 A substância tem um só atributo 

Apesar da insinuação de que há mais de um atributo na substância, ainda nos 

Princípios da Filosofia, Descartes mostra que um atributo só se distingue de sua 

substância por meio da razão - e, por isso, a distinção entre a substância e seu respectivo 

atributo não é uma distinção que encontra embasamento nas coisas em si mesmas - e 

explicita também que a distinção entre atributos que só são entendidos se forem levados 

em conta um outro também é uma distinção de razão e não uma distinção que tem 

embasamento na realidade: 
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Por fim, a distinção de razão é a [que se faz] entre uma substância e algum 

atributo seu sem o qual ela não pode ser entendida ou entre dois desses 

atributos de uma mesma substância.  E [essa distinção] vem a ser conhecida 

a partir da consideração de que não podemos formar uma ideia clara e 

distinta dessa substância se excluímos dela aquele atributo ou de que não 

podemos perceber uma ideia clara de um desses atributos, se o separamos do 

outro.  Assim, por exemplo, porque uma substância qualquer, se cessar de 

durar, cessa também de ser, ela se distingue de sua duração apenas pela 

razão (DESCARTES, 1998, p. 153). 

Diante disso, nota-se que o atributo essencial da substância é aquele sem o qual 

todos os outros atributos (tais como duração e ser) não podem ser entendidos, já que 

todo atributo de uma substância se refere ao atributo essencial desta. Mais ainda, esses 

atributos (ser e duração, por exemplo) por se referirem ao atributo essencial, só podem 

ser entendidos o levando em conta e, por isso, não podem ser considerados realmente 

distintos do atributo essencial da substância, visto que, como foi dito, nenhum atributo 

que pressupõe outro para ser compreendido pode ser realmente distinto dele, ou seja, 

apenas há entre eles uma distinção de razão. 

Desta forma, a substância comporta de fato um único atributo, o qual constitui a 

sua natureza e, por isso, é essencial. Todas as outras propriedades da substância são 

modificações da natureza desta e, por isso, se referem a esta. O uso por Descartes do 

termo atributo no plural deve, por isso, ser compreendido como uma imprecisão ou pelo 

fato de que por uma distinção de razão se pode distinguir determinados atributos (tais 

como duração e ser) do atributo essencial da substância, embora realmente essa 

distinção não seja cabível: 

O pensamento e a extensão podem ser considerados como constituindo a 

natureza da substância inteligente e a da corpórea; e, assim, não devem ser 

concebidos de outro modo senão como a própria substância pensante e a 

substância extensa, isto é, como a mente e o corpo; destarte, são entendidos 

claríssima e distintissimamente. E até entendemos a substância extensa ou a 

substância pensante mais facilmente do que a substância tomada 

isoladamente, deixando de lado que pense ou seja extensa.  Pois não deixa de 

haver alguma dificuldade em abstrair a noção de substância das noções do 

pensamento ou da extensão, visto que estas são diversas daquela tão somente 

pela razão; e um conceito não se torna mais distinto pelo fato de 

compreendermos nele menos coisas, mas tão somente pelo fato de 

acuradamente distinguirmos de tudo o mais as coisas que nele 

compreendemos (DESCARTES, 1998, P. 153). 

 Tendo em vista que a concepção clara e distinta é o meio pelo qual se concebe 

algo que é garantido por Deus como verdadeiro (DESCARTES, 1983, pp. 99-100), 

então conceber o atributo essencial (aquilo que constitui a natureza) da substância é 
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concebê-la da maneira devida, ou seja, como ela é formalmente. Além disso, se o 

atributo essencial da substância só se distingue dela por uma distinção de razão e não 

por uma distinção real, então qualquer concepção da substância que não envolva sua 

natureza ou essência não diz respeito ao que ela é, por isso tal concepção não é 

considerada mais distinta do que aquela que concebe a essência da substância.  

 

1.3 A relação entre o dualismo e a identidade da substância com seu atributo 

Deste modo, se pensamento e extensão são atributos essenciais de substâncias 

distintas, isso significa que há no sistema cartesiano um dualismo substancial, isto é, a 

existência de duas substâncias que independem uma da outra para existir, visto que 

comportam naturezas que não se referem uma a outra. Mas estabelecendo apenas a 

separabilidade entre duas substâncias não se poderia impedir a tese de que duas 

substâncias possam coexistir e, com isso, formar uma outra substância com diferente 

atributo essencial, tal como poderia ser pensada a união corpo e alma na constituição do 

indivíduo humano: 

Por exemplo, parece que poderíamos dizer que, embora pensamento e 

extensão sejam realmente separáveis (já que podemos pensar clara e 

distintamente um x que pensa mas não é extenso e vice-versa), são 

conjuntamente necessários para inteligibilidade de, digamos, um ser que 

sente (ALTIMANN, 2013, p. 62). 

Mas o que é necessário para a sustentação de uma distinção tão radical entre as 

duas substâncias finitas existentes? A concepção cartesiana de que o atributo essencial 

determina a natureza da substância só permite que se afirme que a substância pensante 

prescinde para existir da substância corporal (e vice e versa), ou seja, isso não 

inviabilizaria a coexistência delas de modo a formar uma outra com um diferente 

atributo a determinando, pois, neste caso, os atributos unidos seriam distintos, mas não 

opostos. Portanto, para o estabelecimento de uma tese dualista forte é necessário que o 

atributo essencial de uma substância não só determine a natureza desta, como também 

exclua de sua natureza o atributo essencial de outra substância (ROCHA, 2006, pp. 98-

99). 

Esse problema para a sustentação do dualismo cartesiano foi observado por 

Regius e, por isso, ele se referindo à Descartes propõe que a diferenciação entre duas 

substâncias não seria suficiente para impedir o surgimento de uma terceira substância a 

partir da união da substância pensante e extensa no mesmo sujeito: 
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Regius, no artigo 2 do que viria a ser um “programa” publicado com vinte e 

uma teses suas, afirma que o fato dos atributos extensão e pensamento serem 

diferentes no sentido de separáveis, (concebidos independentemente) não 

implica que se excluam. Em suas palavras “... se seguirmos alguns filósofos 

que sustentam que extensão e pensamento são atributos presentes em certas 

substâncias, como em sujeitos, então, visto que esses atributos não são 

opostos, mas apenas diferentes, não há por que a mente não ser um tipo de 

atributo coexistente à extensão no mesmo sujeito, embora um atributo não 

esteja incluído no conceito do outro”. Note-se, portanto, que nitidamente a 

objeção de Regius diz respeito ao fato de que ser diferente não significa ser 

oposto e que, portanto, se os atributos das substâncias são distintos não são 

necessariamente opostos (ROCHA, 2006, p. 101). 

Descartes em resposta a Regius em seu Comentários acerca de um Programa 

explicita que, no caso, a diferença entre as naturezas das substâncias se equivale a uma 

oposição, pois o atributo essencial não se distingue da substância efetivamente (apenas 

se distingue, como foi dito, por uma distinção de razão): 

[...] eu não afirmei que esses atributos estão presentes nas substâncias como 

em sujeitos distintos deles [...] Extensão – sujeito de modos - não é um modo 

da substância corpórea, mas um atributo que constitui sua essência natural 

[...] Pensamento [...] não é concebido como um modo, mas sim como um 

atributo que constitui a natureza de uma substância [...] quando a questão diz 

respeito a atributos que constituem a essência de algumas substâncias, não 

pode haver maior oposição entre eles do que o fato de serem diferentes 

(DESCARTES, apud ROCHA, 2006, p. 102). 

Neste sentido, se a substância não se distingue de sua essência, então ela não 

poderia ser considerada apenas diferente de outra substância e, sim, contrária. Quer 

dizer, se o atributo essencial de uma substância é tomado como idêntico a ela, então não 

se poderia admitir que a união entre duas substâncias com diferentes atributos essenciais 

constitua uma terceira substância com os atributos essenciais de cada uma das 

substâncias unidos, visto que se trataria de uma única substância com duas naturezas 

distintas e, por isso, sem um atributo principal. Assim, os atributos de substâncias 

distintas se excluem mutuamente, já que duas naturezas distintas jamais coexistiriam 

numa mesma substância, isto é, uma substância não pode ter sua natureza e uma outra: 

Nitidamente, portanto, a ideia de Descartes é a de que, nesse caso, ser 

diferente é ser contrário. E isso só é possível porque o atributo não 

meramente determina a natureza da substância, mas é idêntico a esta 

natureza. Só concebendo assim o atributo principal, é contraditório supor 

que uma substância se una a uma outra de modo a formar uma terceira, ou 
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que dois atributos essenciais ao se unirem constituam uma substância, pois 

seria o mesmo que dizer que a substância é de uma determinada natureza e 

ao mesmo tempo sua natureza é outra (diferente) (ROCHA, 2006, p. 102). 

Desta forma, para a sustentação do dualismo no sentido forte é necessário 

justificar que tal atributo seja mais do que aquilo que determina a natureza da substância 

e, sim, que seja idêntico a ela. Na medida em que a tese dualista em sentido forte pode 

ser sustentada através do apelo à tese ontológica cartesiana de identificação da 

substância com seu atributo essencial, resta saber se tal identificação encontra nos textos 

cartesianos e na coerência do seu sistema alguma justificativa. 

 

2. A concepção clara e distinta como fundamental para a identidade entre 

atributo essencial e substância 

 O objetivo desta segunda parte do trabalho é apresentar o conceito cartesiano de 

clareza e distinção e, a partir disso, demonstrar que somente adotando uma noção de 

substância que a identifica com seu atributo essencial para ser possível obter uma 

concepção clara e distinta da substância. Consequentemente, garantir o projeto 

cartesiano de fundamentação do conhecimento das coisas, ou seja, a sustentação do 

dualismo cartesiano pressupõe o seu modelo epistêmico. 

 Para isso, primeiramente, apresenta-se o conceito de clareza e distinção de 

Descartes com o objetivo de explicitar que uma concepção só pode ser distinta se for 

devidamente determinada e, assim, bem distinguida das outras coisas. Posteriormente, 

mostra-se que no sistema cartesiano a natureza essencial da substância é algo particular 

e determinado em oposição a uma natureza universal e abstrata (indeterminada). 

Depois, demonstra-se que a concepção da natureza essencial da substância é suficiente 

para compreendê-la como distinta de qualquer outra coisa. Por fim, conclui-se que a 

identificação da substância com seu atributo essencial visa garantir a possibilidade de se 

obter percepções claras e distintas das substâncias finitas, visto que, do contrário, jamais 

se poderia perceber distintamente aquilo que se apresenta como algo universal e, 

portanto, indeterminado. 

 

2.1 Em que consiste uma percepção clara e distinta da substância 

Conforme foi citado acima no tópico 1.2 deste artigo, Descartes nos Princípios 

da Filosofia afirma que pensamento e extensão (atributos essenciais das substâncias 

finitas existentes no mundo) “são entendidos claríssima e distintissimamente” quando 
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concebidos “como a própria substância pensante e a substância extensa”. Mas o que é 

conceber clara e distintamente algo? Descartes nos Princípios da Filosofia define uma 

percepção clara e distinta da seguinte maneira: 

Com efeito, de uma percepção na qual um juízo certo e indubitável possa ser 

apoiado se requer não apenas que seja clara, mas também que seja distinta. 

Clara chamo àquela que está manifestamente presente a uma mente atenta, 

assim como dizemos que são claramente vistas por nós as [coisas] que, 

presentes a um olho que enxerga, movem-no de maneira suficientemente 

forte e manifesta. Distintas, porém, é aquela que, além de ser clara, é tão 

precisamente separada das outras que absolutamente nada mais contém em si 

além do que é claro (1998, p. 95).  

Portanto, ter uma percepção clara e distinta é perceber qual propriedade pertence 

necessariamente a uma substância e a distingue das outras. Tal propriedade deve ser 

algo bem determinado e não algo indeterminado, pois, do contrário, não se poderá 

delimitar suficientemente a diferença entre uma substância e outra e, assim, ter uma 

concepção clara e distinta da substância. Descartes, numa carta a Arnauld de 29 de julho 

de 1648, afirma que o atributo essencial da substância é aquilo que recebe em si todas as 

modificações da substância. Desta forma, o atributo essencial é uma natureza particular 

e não algo indeterminado que comportaria em si aquilo que é comum a todas as 

propriedades particulares de uma substância, ou seja, o atributo essencial não é um 

universal:  

E o espírito pode perfeitamente ser ele mesmo o princípio do exercício de 

tais ou tais atos de pensar, mas não de ser uma coisa que pensa. Assim como 

depende da chama, como de uma causa eficiente, que ela se estenda para um 

lado ou para o outro, mas não que ela seja uma coisa extensa. Por 

pensamento, portanto, não entendo absolutamente algo de universal que 

compreenderia todas as maneiras de pensar, mas uma natureza particular que 

recebe em si todos esses modos; da mesma forma, a extensão é também uma 

natureza que recebe em si todos os tipos de figuras (DESCARTES, apud 

LEVY, 2011, p. 76).  

Tendo em vista isso, Levy, em seu artigo O conceito cartesiano de atributo 

principal, interpreta que o conceito de atributo essencial propicia que a natureza da 

substância seja tomada como uma natureza particular e determinada: 

Descartes concebe o atributo principal e, portanto, a essência da substância, 

como a natureza particular e determinada dessa substância, a qual comporta 

em si (ou recebe) todas as particularidades que constituem os modos dessa 

mesma substância e que, nesse sentido, são menos determinados que a 

essência da substância ela mesma (2011, p. 77). 
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Desta forma, os modos da substância seriam apenas a própria natureza da 

substância sendo modificada de uma certa maneira e, devido a isso, a diferença entre 

eles pode ser concebida a partir desta natureza particular e determinada que há de 

comum neles, pois podem ser, num certo sentido, reconduzidos a ela (ibidem).  Na 

medida em que a substância se identifica com seu atributo essencial e conceber clara e 

distintamente é ter uma concepção daquela propriedade que permite que se distinga uma 

coisa de outra, então a percepção clara e distinta do atributo essencial é suficiente para o 

conhecimento da substância: 

Possuir um conceito claro e distinto de alguma coisa, é perceber quais 

propriedades pertencem necessariamente a esta coisa. A doutrina segundo a 

qual um conceito claramente e distintamente concebido é verdadeiro 

significa simplesmente que tal conceito abrange efetivamente as 

propriedades e as relações percebidas como estando implicitamente nele, e 

que tudo isto que corresponde a este conceito contém necessariamente estas 

propriedades e estas relações (FRANKFURT, 1989, pp. 170-171).2 

2.2 A relação entre clareza e distinção e a identidade entre substância e seu atributo 

A substância comporta um atributo essencial que, como já foi dito, envolve 

todas as outras propriedades e relações contidas nela. Sendo assim, conceber clara e 

distintamente o atributo essencial é ter um conhecimento adequado da substância. Pois 

se a coisa concebida - a partir de sua propriedade essencial - possibilita a dedução 

(ainda que não seja explícito na concepção da propriedade essencial da coisa) de todas 

as outras propriedades que pertencem à coisa, então a concepção da propriedade 

essencial é suficiente para o conhecimento adequado da substância. Por exemplo, se 

alguém 

[...] Concebe um triângulo como uma figura plana de três lados, sua 

concepção é suficientemente rica para que se possa derivar todas as outras 

propriedades [...] Nesse sentido, seu conhecimento da triangularidade 

“engloba” todas as propriedades do triângulo. Ao contrário, se ele pensa os 

triângulos como simples figuras planas, seu conhecimento da triangularidade 

não é adequado, pois muita das propriedades dos triângulos não são 

                                                 
2 Posséder un concept clair et distinct de quelque chose, c’est percevoir quelles propriétés appartiennent 

nécessairement à cette chose. La doctrine selon laquelle un concept clairement et distinctement conçu est vrai signifie 

simplement que ledit concept renferme effectivement les propriétés et les relations perçues comme étant implicites en 

lui, et que tout ce qui correspond à ce concept recèle nécessairement ces propriétés et ces relations. 
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dedutíveis do fato de que os triângulos são figuras planas (FRANKFURT, 

1989, p. 185).3 

 

Isto é, se o atributo essencial é uma natureza particular e determinada, então 

todos os modos da substância são reconduzidos a ele e, por isso, nele se encontra – 

ainda que não explicitamente – todas as propriedades ou modos da substância da qual 

ele é atributo. Por isso concebê-lo clara e distintamente é suficiente para conceber a 

substância de forma adequada. 

Entretanto, se uma substância enquanto considerada em si mesma não se 

identificasse com seu atributo essencial, então seria impossível conceber clara e 

distintamente uma substância a partir do seu atributo essencial, exatamente porque a 

substância em si não se reduziria à sua determinação (o atributo essencial que – ao 

concebê-lo – permite que distingamos uma substância de outra) e, por isso, toda 

percepção que pudéssemos ter da substância não poderia ser suficientemente distinta 

para diferenciá-la de outra. Consequentemente, um Deus veraz jamais poderia garantir a 

correspondência de nossas percepções de substâncias, já que não poderíamos ter 

nenhuma percepção clara e distinta delas. Portanto, negar a identificação da substância 

com seu atributo essencial seria, por consequência, negar a viabilidade de uma 

percepção clara e distinta daquilo que de fato existe dentro do sistema cartesiano e, 

consequentemente, inviabilizar o projeto cartesiano de fundamentação do conhecimento 

das coisas em si mesmas. 

 

3. A peculiaridade da noção cartesiana de substância em relação à noção tomista 

Demonstrado que o dualismo cartesiano se sustenta pela identificação da 

substância com seu atributo essencial e que este, por sua vez, é garantido – em última 

análise – pela noção de clareza e distinção cartesiana, cabe, agora, analisar as diferenças 

entre a noção de substância cartesiana e a noção de substância no contexto da filosofia 

de Tomás de Aquino e, com isso, explicitar a peculiaridade da noção cartesiana de 

substância. 

                                                 
3 [...] Conçoit un triangle comme une figure plane à trois côtés, sa conception est suffisamment riche pour 

qu’il puisse dériver toutes les autres propriétés [...] Em ce sens, as connaissance de la triangularité 

“mbrasse” toutes les propriétés des triangles. Em revanche, s’il pense aux triangles comme à de 

simples figures planes, sa connaissance de la triangularité n’est pas adéquate; car beaucoup de 

propriétés des triangles ne sont pas déductibles du fait que les triangles sont des figures planes. 
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Para isso, primeiramente, apresenta-se que a essência da substância tomista é, ao 

contrário da perspectiva cartesiana, algo indeterminado e, portanto, indistinto. 

Posteriormente, demonstra-se que a substância em Descartes não pode ser entendida 

como um sujeito de inerência de propriedades que a determinariam - conforme ocorre 

na noção de substância tomista -, visto que isso inviabilizaria a possibilidade de se ter 

uma percepção clara e distinta e, consequentemente, o projeto cartesiano de 

fundamentação do conhecimento das coisas. 

  

3.1 Tomás e a essência indeterminada da substância 

Para Tomás de Aquino, a essência (notadamente a espécie) das substâncias é 

universal (AQUINO, 2008, p. 20) e ela precisa ser concebida pelo intelecto para que se 

possa dizer – no modelo tomista de conhecimento – que o intelecto conhece a 

substância; mas, ao contrário de Descartes, essa essência é indeterminada em relação ao 

indivíduo existente (substância em si) e, por isso, não abrange (no sentido de adequado 

referido acima) todas as propriedades que são próprias às substâncias sensíveis 

existentes fora da alma:  

Além disso, como ficou dito, a natureza da espécie é indeterminada em 

relação ao que é o indivíduo, tal como a natureza do género, relação à 

espécie. Por esta razão, assim como o que constitui o género, enquanto se 

predica da espécie, implicava na sua significação, embora indistintamente, 

tudo o que de maneira determinada se encontra na espécie, assim também o 

que constitui a espécie, enquanto é predicada do indivíduo, tem de significar, 

ainda que indistintamente, tudo o que essencialmente se encontra no 

indivíduo. É deste modo que a essência da espécie é significada pelo nome 

Homem. E por esta razão, de Sócrates, predica-se ‘homem’ (AQUINO, 

2008, p. 17). 

Para Descartes, como foi dito, o conhecimento do atributo essencial da 

substância equivale ao conhecimento completo desta (no sentido de ser suficiente para 

se distinguir de tudo aquilo que é diferente da substância e não pode se referir a ela) e, 

por isso, dentro do sistema cartesiano, o atributo essencial da substância parece esgotar 

a substância em si: 

[...] a julgar pelo modo como Descartes explica esse conhecimento 

completo, fica claro que o que caracteriza um conhecimento completo de 

uma substância é o fato de se conhecer um atributo principal. É porque se 

encontra um atributo essencial e se pode negar desse atributo essencial as 

propriedades de outra substância, que se pode afirmar que se trata de uma 

substância completamente conhecida. Nos termos de Descartes, nessa 
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mesma resposta a Caterus, “... tenho um conhecimento completo do que é 

um corpo quando penso que ele é meramente algo que tem extensão, figura e 

movimento, e nego que tenha qualquer coisa que pertença à natureza da 

mente... conheço a mente como uma coisa completa... mesmo se nego que 

tenha qualquer atributo contido na ideia de um corpo...” (ROCHA, 2006, p. 

94). 

3.2 A substância em Descartes não pode ser entendida como um sujeito de inerência 

Diante do que foi dito, é necessário dizer ainda que para Descartes – em 

oposição à Tomás de Aquino -, na medida em que toda substância só tem um atributo 

essencial e esse abrange tudo aquilo em que consiste a substância (pois conhecê-lo 

significa conhecer suficientemente a substância da qual ele é atributo), então todas as 

propriedades contingentes de uma substância não podem ser designadas acidentes dessa, 

isto é, propriedades que inerem na substância e a tornam mais determinada 

(individuando-a). Afinal, se o atributo essencial da substância a determina e abrange 

tudo que ela consiste, toda propriedade é uma mera modificação daquilo que determina 

completamente a substância e não algo que se adiciona à substância e a tornaria, assim, 

ainda mais determinada: 

Um universal compreende as particularidades a que se refere como se 

fossem determinações específicas do que ele é de maneira indeterminada. Ao 

contrário, Descartes concebe o atributo principal e, portanto, a essência da 

substância, como a natureza particular e determinada dessa substância, a 

qual comporta em si (ou recebe) todas as particularidades que constituem os 

modos dessa mesma substância e que, nesse sentido, são menos 

determinados que a essência da substância ela mesma. Isso significa que as 

particularidades ou modos nada mais são do que a natureza mesma da 

substância enquanto modificada de tal ou tal maneira. E se há ainda algum 

sentido em que se pode dizer que a natureza da substância é o que há de 

comum entre seus modos, é apenas enquanto esses podem ser reconduzidos 

a essa natureza, e suas diferenças podem ser concebidas a partir dela. Por 

outro lado, no caso do universal abstrato, a natureza da substância seria o 

que há de comum entre seus modos, mas não poderia em nada nos ensinar 

sobre a diferença que há entre eles, pois o que os distingue foi exatamente o 

que foi deixado de lado na constituição dessa natureza universal e não pode, 

portanto, nela estar contido (LEVY, 2011, p. 77). 

Deste modo, nota-se a divergência entre as ontologias cartesiana e tomista, pois, 

a primeira, considera que a substância se resume ao seu respectivo atributo essencial e 

que todas as propriedades contingentes dessa são meras modificações de sua essência e, 

por isso, não a tornam mais determinada que a sua essência, que é uma natureza 

particular e determinada. Ao contrário, a ontologia tomista concebe que a essência da 

substância comporta uma determinação, mas que tal determinação não abrange todas as 
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determinações possíveis de se encontrar na substância fora da alma e, assim, a essência 

é uma natureza universal que é abstraída da substância existente, a qual comporta em si 

determinações (acidentes) que não são abarcadas (e, por isso, não podem ser deduzidas) 

pela natureza universal que é concebida pelo intelecto. Como se viu, caso Descartes 

assumisse essa noção tomista de essência da substância e, assim, não identificasse a 

substância com seu atributo essencial, isso produziria um problema para o modelo 

epistêmico cartesiano, pois a percepção da essência da substância não poderia ser dita 

distinta e, assim, nenhuma percepção de substância poderia ser garantida por Deus 

como correspondente às coisas. 

Diante do que foi dito, a ontologia cartesiana se diferencia da ontologia tomista 

devido à noção de clareza e distinção, a qual consiste numa concepção capaz de 

determinar o objeto percebido de tal modo que o distingue de todo o resto e, por isso, a 

natureza essencial da substância (que é aquilo que se deve conceber para obter uma 

percepção clara e distinta) é algo particular e determinado e não um universal 

indeterminado. Sendo assim, a noção de clareza e distinção e, por consequência, o 

modelo epistêmico cartesiano é a razão pela qual Descartes adota uma noção de 

substância bastante peculiar em relação à noção de Tomás de Aquino, qual seja, que a 

substância se identifica com seu atributo essencial e, por isso, o dualismo cartesiano é 

irredutível. 

  

Considerações Finais 

Buscou-se demonstrar neste artigo que Descartes não concebe que a substância é 

um substrato que comporta uma essência com várias propriedades acidentais e possíveis 

que se inerem (ou podem inerir) a ela; mas numa coisa que tem um só atributo essencial 

e que se identifica com ele. Consequentemente, toda a propriedade contingente desta 

substância não consiste em algo que se adiciona à substância e a torna mais 

determinada; mas em modificações do atributo essencial que comporta em si toda a 

determinação da coisa e, por isso, tal essência é particular. E, uma vez que a noção de 

clareza e distinção consiste na concepção – por um sujeito – de um objeto de modo 

suficientemente determinado para o distinguir de todo o resto, nota-se que uma 

ontologia cartesiana que prevê a identificação da substância com seu respectivo atributo 

essencial (colocando-o como particular e determinado) se justifica a partir desta noção. 

Pois, se assim não fosse, não se poderia ter uma concepção clara e distinta das 

substâncias e o método do conhecimento proposto por Descartes não seria possível. 
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Afinal, como conceber a substância (o real) de modo o mais determinado possível se ela 

mesma não é em si algo particular e determinado, mas, sim, um universal abstrato? 

Quer dizer, se Descartes adota um modelo de ontologia tomista em que a essência – pela 

qual se conhece a substância – não é o mais determinado, mas sim a substância 

individual (a qual é a mais determinada por conter em si todos os acidentes), então para 

se ter uma concepção clara e distinta das coisas sensíveis seria necessário, na filosofia 

cartesiana, que se concebesse a coisa com todas as propriedades contingentes que ela 

comporta e pode comportar, ou seja, ter uma concepção das coisas sensíveis que não 

parece possível para nenhum ser finito, mas apenas para Deus.  

Sendo assim, ou Descartes descarta o seu método que o leva à noção de clareza e 

distinção ou adota uma posição ontológica que permita que um ser finito (o ser humano) 

possa ter uma concepção clara e distinta da realidade e, assim, ter a garantia de um Deus 

veraz de que ele pode conhecer a realidade tal como ela é. Desta forma, deve-se dizer 

que o modelo epistêmico de Descartes (mais especificamente, a noção de clareza e 

distinção) traz implicações para sua ontologia e a torna peculiar em relação à ontologia 

tomista. 

 

*** 
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SPINOZA E WITTGENSTEIN: VISÕES DO TODO 

Philippe Alcantara Gebara Tavares1 
 

 

RESUMO: Exploram-se, neste artigo, os percursos filosóficos de Spinoza e de 

Wittgenstein, que se iniciam a partir da totalidade do mundo, sob a aceitação de que não 

podemos conhecer nada além. Esse reconhecimento, estranhamente, abre caminho, em 

ambos sistemas, para a misteriosa proposição de uma mística. Pretende-se, pois, 

aproximar os dois diferentes autores e filosofias e se destacar as suas diferenças. 

PALAVRAS-CHAVE: totalidade; mística; intuição; atividade filosófica; imanência 

 

ABSTRACT: The philosophical paths of Spinoza and Wittgenstein, which start from 

the totality of the world -- under the assumption that we know nothing beyond -- are 

explored in this article. The recognition of that limit strangely opens the way, in both 

systems, to the mysterious proposition of a mysticism. Our purpose is to bring closer the 

two different authors and philosophies and to highlight their differences. 

KEYWORDS: totality; mysticism; intuition; philosophical activity; immanence 

 

Introdução 

Em geral, a Filosofia começa pela parte. Daí, pretende alcançar o todo. Sabe-se, 

primeiramente, que algo se dá em um ou mais momentos de nossa experiência 

(independentemente se “puramente” ou “mediatamente”), e se tenta, em seguida, 

compreender como isso se dá, de maneira universal. Nem Kant, nem um idealista, em 

seus perspectivismos, limitam-se, ao término de suas reflexões, ao que se mostra em 

perspectiva em dado momento, mas ousam elevar-se em uma especulação que abrange 

todos os momentos dessa experiência. Mas deveria a Filosofia, que busca o permanente 

e o garantido, começar mesmo por momentos, pelo que é transitório? Não ganharia mais 

se se pusesse a caminho a partir do que é constante em cada momento de experiência de 

conhecimento, e que pode precedê-los? Pode ela – pergunto – começar pelo todo?  

Dois filósofos, separados por 200 anos, um da Idade Moderna e outro da 

Contemporânea, ligados por um laço de admiração desse para o primeiro, quiseram 

levar a Filosofia por essa via, em peregrinações especulativas que partiam do Absoluto. 

Primeiramente, Spinoza, a partir de sua intuição de que, se nenhuma coisa permanece 

como substância por todo sempre, pois uma coisa é apenas parcialmente, e substância é 

o que subsiste, é o que é, só deve haver uma única substância, uma única substância que 

pode receber, par excellence, esse nome. Tudo seria, pois, Deus; e as coisas, modos da 

                                                 
1 Mestrando em Filosofia pelo Programa de Pós-Graduação em Lógica e Metafísica, da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro (PPGLM/ UFRJ).  
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única Substância (“maneiras” de esta se apresentar). Ademais, Spinoza parte de noções 

claras e distintas, como a de substância, isto é, das causas, em vez de partir das coisas, 

dos efeitos, pois prefere seguir a ordem sintética. Esta, segundo Descartes, permitiria 

confirmar e mostrar claramente como verdades se seguem dos primeiros princípios que, 

antes, descobrimos por via analítica, pelo caminho inverso (In: DESCARTES, 1996. 

Respostas às Segundas Objeções, AT, IX, p. 121.) Sob a ordem analítica, tiramos do 

que nos é mais imediato, das coisas, dos efeitos, as noções de maior evidência, as 

causas. Perceber, por outro lado, a conexão entre todas as coisas por via imediata 

poderia ser possível para Spinoza através da intuição sub specie aeternitatis, que 

chamamos de “mística”, em alguns momentos da vida, para indivíduos que acederam ao 

3º gênero de conhecimento. E, em seguida, Wittgenstein, a partir de sua intuição de que, 

se não temos garantias metafísicas, por nosso pensamento e por nossa linguagem, de 

que os objetos possam existir isoladamente (isto é, por exemplo, de um objeto existir 

completamente isolado de outros e de outros sujeitos em algum domínio), tudo que 

podemos conhecer são “fatos”, “quadros” de objetos – arrumações e rearrumações de 

objetos – em ação e em relação, como um único dado, irredutível e não-fragmentável na 

realidade, no que existe fora de nós. O simples conceito de objeto/ substância 

(particular) não dá conta do mundo e, ainda que não seja totalmente desprezado pelo 

filósofo, dá lugar ao conceito de “fato” (“objeto-em-relação”, se podemos dizer assim) 

para compor o mundo. O que é dado, sem abstrações, em sua inteireza, é a coleção de 

todos os fatos, atuais e possíveis (os que estão diante de nós, os que estiveram e os que 

podem estar); o todo é tudo que é o caso (o mundo) e tudo o que pode ser – e o que 

Wittgenstein contempla misticamente como o Absoluto diante do qual se deve calar. 

 

Imanência, vida filosófica e seu término  

Como foi discutido na Introdução, a totalidade apresentada por Spinoza e 

Wittgenstein não é uma totalidade além desse mundo, que o exclui: ao contrário, inclui 

esse mundo como parte de sua identidade, ainda que ele seja exatamente o limite para 

que possamos conhecer além do reconhecimento dessa totalidade. Estarmos no mundo, 

ou condicionados a ele, permite-nos apenas reconhecer a totalidade, e não conhecê-la de 

fato. Aristides Baltas nomeia essa posição de “perspectiva da imanência radical”2, após 

tomar por préstimo o vocábulo “imanente” de Spinoza e o substantivar – e daí retira 

                                                 
2 Em tradução livre, como se será daqui em diante neste artigo, para Baltas, Poppa, Bogen e Balibar.  
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todo um livro dedicado a aproximar ambos os autores (2012, p.1). Ademais, sublinha 

que essa totalidade – por mais que possa ser, diga-se de passagem, maior que o mundo 

imediato a que temos acesso – não é um ente ou uma instância que nele intervém e, 

justamente por isso, constitui-se em um convite à responsabilidade e à liberdade radical 

do indivíduo (com tudo o que ela implica) (ibidem, pp. 40-41), pois este não pode 

contar com um salvo-conduto transcendente. Nesse ponto, destaca que a metafísica 

“pesada” de Spinoza e o logicismo rigoroso de Wittgenstein abrem-se para um 

horizonte ético e para uma dimensão de cuidado de si. Viver com e a partir do que o 

mundo nos dá, viver com os seus próprios recursos, significa também cuidar de si 

mesmo, pois si mesmo é o que está mais a nosso alcance e é o que nos é mais próprio. 

Uma vida bem examinada é aquela que se concentra em “elucidar o que está em questão 

e em clarear a própria visão em função do pensamento e da ação” (ibidem, p. 40). Baltas 

lembra que Wittgenstein define o fazer filosófico como um “trabalhar sobre si mesmo”, 

enquanto Spinoza “inicia a sua busca em primeira pessoa, buscando o “bem supremo” 

por si mesmo” (ibidem, p. 41). Não à toa, explicita que salta aos olhos do leitor do 

Tractatus e da Ética que cada autor faz uso da primeira pessoa em diversos momentos 

(no caso de Wittgenstein, naqueles importantes; no de Spinoza, na maioria dos scholia 

que acompanham as suas proposições). Mas pontua que tanto Spinoza quanto 

Wittgenstein veem que esse cuidado de si envolve o outro. Para Spinoza, o homem que 

busca a virtude para si deseja-a também para o resto da humanidade (Ética, parte 4, 

proposição 37). E Wittgenstein, segundo Baltas, mas de modo muito fraco para mim, 

traria o outro para a sua reflexão quando, no fim do Tractatus, de modo certamente não 

gratuito, diz que o seu objetivo seria “atingido” se o seu trabalho oferecer “prazer 

àquele que o lê com entendimento” (WITTGENSTEIN, 1994, Prefácio, com grifo de 

Baltas). Ora, Wittgenstein não expõe, em nenhum momento da obra, uma reflexão sobre 

o prazer e, na passagem em questão, tudo leva a crer que está fazendo de um recurso 

estilístico.  

Se, para os dois autores, o abandono de uma perspectiva omniabrangente 

superior e de sua autoridade divina, em função da proposição de uma totalidade 

imanente, traz o apelo a uma responsabilidade radical de cuidado de si – por propósito 

filosófico de esclarecer o obscuro tanto no pensamento quanto na ação – o fim que 

Spinoza e Wittgenstein almejam com tudo isso bifurca-se para cada um. Para o 

primeiro, é alcançar o “conhecimento adequado da essência das coisas”, trazido pelo 

que chama de “intuição” ou “terceiro gênero de conhecimento” (BALTAS, 2012, p. 51). 
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Já para o segundo, não é produzir certo número de “proposições filosóficas”, mas 

“tornar claras as proposições”; não é produzir uma doutrina, mas alcançar o “silêncio” 

(diante do espaço lógico, que é a dimensão irredutível da lógica e da linguagem, e que 

reúne todas as possibilidades de fatos) (Idem). Para Baltas, esse silêncio é “quase-

idêntico” à intuição/ terceiro gênero de conhecimento de Spinoza, o que seria provado 

através do exame do que é o conceito de atividade filosófica (Idem). Essa atividade 

buscaria um fim e os dois autores julgariam, por si mesmos, tê-lo atingido: “o fim de 

ver o mundo tal como é, e estar em posição de concluir a atividade filosófica” (POPPA, 

2013, p. 465), como Francesca di Poppa sintetiza a posição de Balta, em resenha crítica 

a seu livro. No entanto, para Poppa, essa afirmação é problemática para Spinoza. Em 

certo sentido, ver misticamente as coisas sub specie aeternitatis através do terceiro 

gênero de conhecimento, pode ser considerado corretamente como o terminus da 

atividade filosófica (ib., p. 466). Contudo, Spinoza não proporia a partir daí nenhuma 

posição estática ou de contemplação incessante, pois o terceiro gênero de conhecimento 

precisa ser buscado continuamente, como somos modos finitos no mundo, através de 

nosso perseverar (conatus) diante dos encontros indesejados e das emoções passivas, 

dos quais nunca podemos nos ver completamente livres. Ao contrário do que Baltas 

propõe, Spinoza não apresentaria nenhum tipo de “escada” para ser jogada fora. No 

entanto, um olhar mais acurado ao argumento de Baltas revelará que ele não defendeu o 

que Poppa lhe atribui: “Às conotações conhecidas das palavras contemplação ou 

intuição deve-se se resistir aqui. Como têm sido utilizados, esses termos não se referem 

a um estado de passividade do corpo ou da mente nem implicam em uma atitude para 

com o mundo ou para com a própria vida” (2012, p. 53). Eles se refeririam 

exclusivamente à “exaustão objetiva do pensamento através de questões filosóficas”, e 

significariam apenas “o sentimento de profundo contentamento associado à percepção 

de que se se livrou de confusões e de que se elucidou tudo o que está em questão” (ib.).  

É inegável, com efeito, que a doutrina proposta pela Ética, ainda que defenda 

uma prática que não termina com a sua leitura, nem muito menos que dependa dela 

exclusivamente, sustenta que é possível alcançar uma compreensão clara, adequada e 

um tanto definitiva das coisas. Arremata Balta: 

E esse sentimento acompanha a percepção de que se fez isso não em vista de 

se ter um assento confortável e olhar passivamente para o mundo, mas, em 

vista de se abrir caminho para o pensamento claro e para uma ação eficaz em 

relação às questões da própria vida, questões que podem, daqui em diante, 
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ser formuladas em termos reais e não imaginários. Contemplação ou intuição 

é a sensação de se estar em harmonia com o mundo, nesse sentido, e apenas 

nesse sentido. (ib. p. 57) 

Frases com e sem sentido, lógica como “olho de Deus”, e aproximação entre o 

paralelismo e a teoria pictórica 

Para Jim Bogen, outro autor de resenha crítica ao livro Descascando Batatas ou 

Polindo Lentes (...) (Peeling Potatoes or Polishing Lenses (...)), Baltas vê um “paralelo 

forte” entre a visão spinozana de que Deus não está separado do universo e o governa, 

mas se identifica com ele, e a visão wittgensteiniana de que a lógica não está separada 

da linguagem e do pensamento e os governa, mas está em seu mesmo nível 

(diferentemente de Frege, Whitehead e Russell) (cf. 2013). Superar esses dualismos e 

pseudoproblemas da Filosofia e atingir o contentamento que daí provem (através da 

intuição ou da contemplação) seria o objetivo que Baltas atribui a ambos os filósofos. 

Bogen sublinha que essa interpretação confere a eles o caráter de “quietistas”. 

“Quietismo”, segundo a compreensão de “filósofos de hoje”, seria a crença de que 

“teorias filosóficas são, por natureza, conceitualmente defeituosas e os problemas a que 

se propõem resolver são espúrios” (ib. 353). Após todos os esforços de Spinoza e 

Wittgenstein, e após um exame “sincero” e “escrupuloso” da Ética e do Tractatus, 

atingir-se-ia “a paz filosófica – o silêncio filosófico”, que procede de se compreender e 

lidar com o mundo “tal como ele realmente é” (ib.).  

Mas como esses filósofos “quietistas” descartariam a Filosofia, ainda dentro 

dela? Baltas levanta essa questão e tenta respondê-la. Mas Bogen diz que ele falha (cf. 

ib.).  Baltas levanta o problema de Spinoza usar o vocabulário tradicional, que fala em 

“indivíduos”, “propriedades”, “afecções”, etc, ou seja, em singularidades; o problema 

de estabelecer relações entre elas; e sugerir que Deus é tudo o que há, anulando essas 

relações e a possibilidade de uma teoria metafísica, que se baseia em relações entre 

coisas (cf. ib.). E levanta também o problema de Wittgenstein dizer que qualquer pessoa 

que compreendê-lo irá perceber que muitas, senão todas, as suas frases no Tractatus são 

sem sentido (Tractatus, 6.54) e isso teria a ver com o que se deve calar. Como, então, 

pergunta, as frases de Spinoza e de Wittgenstein, assim, poderiam ter significado (ib., 

pp. 353-354)? 

 Frases sem sentido poderiam ter – sugere Baltas, em relação a Wittgenstein – 

significados performativos (cf. p. 354) Se nos engajarmos a seu propósito e fim (de 

autoexame), podemos tentar compreender as suas frases buscando vislumbrar os atos de 
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fala que Wittgenstein “performou” ao escrevê-las e como podem contribuir para a 

aquisição de seu fim geral. Bogen considera isto como procedente, mas questiona por 

que, para Wittgenstein, essas frases sem sentido seriam mais úteis que aquelas com 

sentido para perseguir e alcançar o seu objetivo (cf. ib.). O que distingue frases sem 

sentido das demais? Aí que, para ele, Baltas falha. Quanto a tal dificuldade levantada 

em torno da filosofia de Spinoza, a de se as palavras que empregou remeteriam a 

indivíduos ou propriedades distintas, Baltas diria, de modo mais plausível, que o 

filósofo possuía os recursos teóricos que precisava para dizer que esses termos 

carregavam ideias sobre itens não-reais, existentes apenas na imaginação ou na razão 

(cf. p. 355). Bogen diz que essa abordagem seria difícil de imaginar aplicada ao 

problema das frases sem sentido do Tractatus (cf. ib.). 

 Bogen questiona-se, ainda, por que Baltas quer que Wittgenstein (e nós) 

pensemos que a reflexão de filósofos não-quietistas toma a lógica como um “olho de 

Deus”, uma visão omniabrangente – motivo para desconsiderar a Filosofia como um 

todo (cf. ib.). Usar a lógica carrega toda essa pretensão, ou apenas a intenção de “prover 

um padrão de validade dedutiva” e “controlar a sua reflexão (por exemplo, proibindo 

contradições) ” (ib.)? 

 Após se ter explorado a questão sobre a perspectiva filosófica de Spinoza e 

Wittgenstein, em sua imanência peculiar e em sua crítica à Filosofia de modo geral, é 

importante investigar uma outra questão que estreita os dois autores, que procede daí e 

tenta dar conta dos problemas gnoseológicos que emergem dessa visão metafísica. A 

aproximação entre o paralelismo de Spinoza e a teoria pictórica de Wittgenstein que 

Balibar julga portadora de “analogias impressionantes” (2006, p. 7). Explicamos; em 

primeiro lugar, esse conceito de Spinoza:  

O homem deixa de ser composto, tal como ocorria no cartesianismo, por 

duas substâncias diferentes, corpo e alma, misteriosamente unidas, para ser 

uma só realidade, que pode ser expressa de duas formas: ou através do 

Pensamento, como alma, ou da Extensão, como corpo. Como dissemos, os 

atributos são independentes, mas Espinosa propõe de forma sofisticada que 

há um paralelismo entre seus eventos. Cada vez que eu tiver uma dada 

afecção corporal, terei uma ideia correspondente. Essa relação afecção-ideia 

se manterá para toda a ordem (ou sucessão) de causas de cada atributo. O 

nexo causal é sempre o mesmo, pois, remetendo à única substância onde 

tudo se move, o que se passa em um atributo é, no fundo, a mesma realidade 

que se passa no outro atributo. Por exemplo, a ideia 1, correspondente à 

afecção 1, sempre será seguida da ideia 2, correspondente à afecção 2, da 

mesma forma que entre afecção 1 e da afecção 2 há também uma relação 

permanente de sucessão. De forma bem específica, o filósofo expressa na 
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antropologia esse paralelismo entre atributos definindo a alma como ideia do 

corpo, superando a separação total[.] (TAVARES, 2011) 

  Para comparar com o paralelismo spinozano a teoria pictórica de Wittgenstein, 

Balibar diz que essa relaciona os estados de coisas empíricos e sua imagem (ou figura) 

linguística através da forma lógica que estaria “identicamente presente” em ambas e as 

conectaria (2006, p. 7). As duas teorias proporiam uma relação de homologia entre 

realidade e conceito, já que as “coisas” (sob o atributo da Extensão) e as “ideias” (sob o 

atributo do Pensamento) em Spinoza se corresponderiam através de um fundamento 

identicamente presente em ambas: a substância comum sob o modo de corpo-mente 

individual. Tudo que se passa no corpo tem um correspondente na mente, e poderíamos 

dizer que há uma espécie de “forma” comum, que faz a afecção se remeter à ideia, ou 

vice-versa. No “espaço” do corpo se mapeiam as afecções que se ligam às ideias (e as 

afecções que são ligadas pelas ideias a si mesmas). Como se sabe, para Wittgenstein, os 

fatos do mundo têm, através de nossa linguagem e de nosso pensamento, uma 

semelhança espacial com as proposições que os descrevem.  

 Não se poderia concluir sem se dirigir mais detidamente à questão da mística e 

do panteísmo que permeia os dois autores. Embora esses dois temas estejam claramente 

presentes na Ética de Spinoza, só o da mística está claro no Tractatus de Wittgenstein. 

O tema do panteísmo se apresenta em seus Diários e pode ser uma chave de leitura para 

a sua opus magnum.  

 No Tractatus, Wittgenstein nos afasta de considerar o mundo como mera 

justaposição de objetos.  Considerar o objeto como base da realidade, em sua 

inexauribilidade interna de possibilidades (de se combinar com outros objetos, em 

outros mundos possíveis) nos levaria a deixar de aceitar os fatos tais quais se mostram e 

deixar de ter que lidar com eles, com as arrumações de objetos atuais e inescapáveis 

para o sujeito cognoscente e inserido nesse mundo. Segundo os Diários, deveríamos 

aceitar, conforme um espírito de piedade, a vontade de Deus (8.7.16). Em uma 

aproximação entre as duas obras, Deus seria a positividade lógica dos fatos, em sua 

totalidade, e aceitar a sua vontade consistiria em aceitá-los como são. Já a mística, de 

acordo com o próprio Tractatus, se trataria de contemplar essa totalidade como 

presente, como fundamento do que é para nós, mas ao mesmo tempo inabarcável. A 

totalidade dos fatos transcende o espaço e o tempo momentâneos a que a nossa 

linguagem e pensamento estão condicionadas, enquanto descrevem o que é atual no 

instante. Para Spinoza, por sua vez, também não basta contemplar o mundo como uma 
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coleção de parcialidades independentes e momentâneas. Mas, diferentemente de 

Wittgenstein, não diz que essa consideração equivocada tem como base os objetos do 

mundo (que, vistos isoladamente, nos desviariam de refletir sobre os fatos), mas os 

“fatos” ao acaso (que, vistos isoladamente, nos impediriam de vislumbrar a conexão 

eterna existente entre si). Com “fatos”, em Spinoza, queremos apontar aos encontros 

particulares, bons ou ruins, que temos com as coisas externas. Se os contemplamos sem 

profundidade, em sua superfície, conhecemos mais sobre o modo como o nosso corpo – 

e daí a nossa mente – reage a cada uma das afecções ocasionadas pelo impacto dos 

objetos externos, dentro de um “fato”/ encontro, que propriamente sobre o objeto 

externo que nos afeta. Enquanto se está nesse domínio, que vê apenas o particular, e não 

o todo, deixa-se de conhecer as coisas de forma adequada; em última instância, o que é 

a natureza ou o que é Deus (pois as coisas são modos de Deus). Permanece-se por ser 

balançado pelo vai e vem dos acontecimentos bons e ruins. E não se consegue 

compreender ou intuir que as coisas precisam ser assim; que há uma sucessão de 

eventos, contingentes, e que isso é, por si só, uma ordem necessária, inalterável. Quando 

se o consegue, o conhecimento que daí provem nos oferece a beatitude, uma plena 

satisfação consigo mesmo e um profundo amor à ordem da Natureza. Quem aí se vê, 

encontra-se no campo da mística: contempla-se a totalidade das relações causais entre as 

coisas, isto é, que todas têm o seu fundamento e a sua identidade última em Deus. Intui-

se em um átimo a ordem eterna da Natureza, ainda que se esteja presente à duração, 

contingente, desse mundo; ainda que não se possam exaurir todos os aspectos 

(atributos) da infinitude da Natureza ou de Deus. E se a ama.  

 

Conclusão  

 Em se atender o convite de Spinoza e Wittgenstein para um novo tipo de 

Filosofia, que parte do todo: do todo para as partes, e não das partes ao todo, 

considerou-se a possibilidade de uma perspectiva de imanência radical, que pensa o 

mundo, em sua imanência, como o todo, que se explica por ele mesmo. Não que não 

existam outros domínios ontológicos, mas que só se tem garantia de acesso a este (ainda 

que se possa pôr a questão da mediação e do realismo do conhecimento). Como se viu, 

em dizer que não há outros horizontes de fundamentação da realidade, ao menos 

acessíveis para o sujeito cognoscente, abre-se o problema sobre a possibilidade de um 

discurso sobre o todo, que, de um modo ou de outro, se ponha acima do instante 

presente e dos fatos, ainda que no limite do mundo, ainda que imanente. Equilibrando-

https://seminarioppglm.wordpress.com/revista-do-seminario-dos-alunos-do-ppglm


 

 

Revista do Seminário dos Alunos do PPGLM/UFRJ, v. 7, n. 1, 2016. (ISSN: 2236-0204) 

https://seminarioppglm.wordpress.com/revista-do-seminario-dos-alunos-do-ppglm    55 

 

se nessa fímbria da realidade, Spinoza e Wittgenstein, dois austeros filósofos, 

testemunham a beatitude e o silêncio da mística.  

 

*** 
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A SINTAXE LÓGICA E A NOÇÃO DE SISTEMA NO TRACTATUS 

LOGICO-PHILOSOPHICUS  

André Moreira Fernandes Ferreira1 

 

RESUMO: Este presente texto tem como objetivo relacionar a concepção de 'sintaxe 

lógica' (logischen Syntax), desenvolvida por Wittgenstein em seu Tractatus Logico-

Philosophicus, com a noção de 'sistema' (System), desenvolvida por Wittgenstein nessa 

mesma obra. Tendo isso em vista, argumentaremos que a noção de 'necessidade lógica' 

não é restrita ao âmbito de simples tautologias vero-funcionais, uma vez que a noção de 

'sistema formal' nos permite entender melhor a maneira como Wittgenstein concebia a 

modalidade. Dessa maneira, demonstraremos como nós podemos construir um sistema 

de lógica modal no contexto do Tractatus Logico-Philosophicus. 

PALAVRAS-CHAVE: Wittgenstein. Tractatus Logico-Philosophicus. Sintaxe Lógica. 

Sistema. 

 

ABSTRACT: This text aims to relate the conception of 'logical syntax' (logischen 

Syntax), developed by Wittgenstein in his Tractatus Logico-Philosophicus, with the 

notion of 'system' (System), developed by Wittgenstein in this same work. With this in 

mind, we will argue that the notion of 'logical necessity' is not restricted to the scope of 

simple vero-functional tautologies, since the notion of 'formal system' allows us to 

better understand Wittgenstein's conception of modality. In this way, we will 

demonstrate how we can construct a system of modal logic in the context of the 

Tractatus Logico-Philosophicus. 

KEYWORDS: Wittgenstein. Tractatus Logico-Philosophicus. Logical Syntax. System. 

 

Introdução 

O presente texto pretende oferecer uma nova abordagem ao que Wittgenstein 

chamava de 'necessidade lógica'. Nossa proposta se refere à relação entre as noções de 

'sintaxe lógica' (a gramática lógica) e 'sistema'. Em um primeiro momento, tentaremos 

mostrar que a noção de sintaxe lógica desenvolvida por Wittgenstein não está muito 

distante de um sistema formal contido em alguns manuais de lógica. Tendo isso em 

vista, demostraremos que a noção de sintaxe lógica possui certos 'aspectos pragmáticos' 

que podem ser desenvolvidos por meio da exegese de algumas passagens do Tractatus 

Logico-Philosophicus (TLP).2 Em um segundo momento, demonstraremos como esses 

'aspectos pragmáticos' nos permitem conceber melhor a noção de modalidade 

desenvolvida por Wittgenstein no TLP. Depois disso, concluiremos o texto propondo 

                                                 
1 Doutorando em Filosofia pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Possui mestrado em 

Filosofia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e é graduado em Filosofia pela 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). 

2 WITTGENSTEIN, L. Tractatus Logico-Philosophicus. São Paulo: Edusp, 2010. 
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um sistema formal que caracterizaria essa noção de modalidade e mostrando que a 

noção de 'necessidade lógica' não se restringe, no TLP, ao âmbito de simples tautologias 

vero-funcionais. 

 

1. A sintaxe lógica tractariana e a noção de sistema. 

Se abrirmos um bom manual de lógica,3 encontraremos algumas distinções 

conceituais interessantes. Uma dessas distinções é distinção entre uso e menção.4 Uma 

outra distinção importante é a distinção entre linguagem-objeto e metalinguagem.5 

Nesse mesmo manual de lógica, certamente podemos encontrar a linguagem geral do 

cálculo de predicados de primeira ordem.6 Essa linguagem é constituída por um 

conjunto enumerável de contantes individuais, um conjunto enumerável de constantes 

de predicados n-árias, um conjunto enumerável de variáveis individuais e etc. 

Normalmente, essa lista de signos é chamada de 'alfabeto'. Além de possuir um alfabeto, 

essa linguagem também possui uma gramática. A gramática, nesse contexto, é um 

conjunto de regras que nos permite estabelecer quais fórmulas pertencem à linguagem 

geral do cálculo de predicados de primeira ordem. A gramática dessa linguagem é 

definida por meio de uma definição indutiva. Em outras palavras: 

Definição 7.4 Seja L uma linguagem de primeira ordem. Dizemos que: 

(1) Se P é um símbolo de predicado n-ário, para um número natural n  0, e 

t1, …, tn são termos [constantes individuais], então Pt1 … tn é uma fórmula 

(atômica); 

(2) Se  e  são fórmulas, então , (), (), () e () 

são fórmulas (moleculares); 

(3) Se x é uma variável e  é uma fórmula na qual x ocorre, então x e 

x são fórmulas (gerais); 

(4) Nada mais é uma fórmula (MORTARI, 2001, p.101). 

Quando criamos uma linguagem artificial, como a linguagem geral do cálculo de 

predicados de primeira ordem cima, não podemos perder de vista a distinção entre 

linguagem-objeto e metalinguagem. A linguagem-objeto é a linguagem da qual estamos 

falando (a linguagem do cálculo de predicados de primeira ordem). Ela é a linguagem 

que estamos descrevendo (linguagem que estamos fazendo menção). A metalinguagem, 

por outro lado, é a linguagem na qual falamos (o português). Ela é a linguagem que 

                                                 
3 MORTARI, C. Introdução à Lógica. São Paulo: UNESP, 2001. 

4 MORTARI, 2001, p. 34. 

5 Ibidem, p. 39. 

6 Ibidem, p. 98. 
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usamos (linguagem a qual estamos fazendo uso) para realizar a descrição da linguagem-

objeto. Obviamente, essas noções são relativas. Tomemos, por exemplo, a seguinte 

sentença: 'The cat is on the mat' é uma sentença em inglês. Ela é uma sentença em 

português (metalinguagem) que usamos para falar acerca do idioma inglês (linguagem-

objeto). Por outro lado, poderíamos tomar a seguinte sentença: 'O gato está no tapete' is 

a sentence in portuguese. Nesse caso, ela é uma sentença em inglês (metalinguagem) 

que usamos para falar acerca do idioma português (linguagem-objeto). Tendo isso em 

vista, gostaríamos apenas de concluir esse tópico com a constatação trivial de que os 

verbos 'usar' e 'mencionar' são empregados, em nossa linguagem, de maneiras distintas. 

Se analisarmos a definição indutiva que citamos logo acima, notaremos que, de 

acordo com a definição, 'Am' é uma fórmula atômica. Ainda de acordo com a definição 

indutiva, notaremos que a proposição '(Am  Gm)' é uma fórmula molecular. Além 

disso, podemos notar também que as proposições 'xFx ' e 'xGx' são fórmulas gerais. 

De acordo com esse manual de lógica, as constantes individuais possuem a função de 

designar os indivíduos.7 Usualmente, elas são simbolizadas por letras minúsculas como 

'a', 'b', 'c' e etc. Essas contantes individuais, portanto, funcionam como nomes.8 Além 

das contantes individuais, nosso manual também faz uso das constantes de predicados.9 

Essas constantes de predicados podem ser especificadas da seguinte maneira: 'x é um 

gato', 'x é um filósofo' e etc. Elas expressam, dessa maneira, uma propriedade de aridade 

1 de um indivíduo cujo o nome ocupa a posição da variável.10 Por exemplo, podemos 

atribuir a propriedade de ser estudante da UFMG (simbolizada por 'Ex') ao indivíduo 

'Mayra' (simbolizado por 'm'). Portanto, podemos simbolizar a proposição 'Mayra é 

estudante da UFMG' por 'Em'. Por outro lado, nós também poderíamos tomar um 

predicado de aridade 2. Por exemplo, a relação 'x é aluna da y' (simbolizada por 

'Axy').11 Nesse caso, podemos tomar a palavra 'UFMG' como um nome de uma 

universidade, isso é, como uma constate individual (simbolizada por 'u'). Dessa 

maneira, podemos simbolizar a proposição 'Mayra é aluna da UFMG' por 'Amu'. 

                                                 
7 Ibidem, p. 70. 

8 C. Mortari não faz distinção entre nomes como 'Mayra' e descrições definidas como 'o autor da Crítica 

da Razão Pura é alemão'. 

9 Ibdem, p. 73. 

10 “As variáveis têm aqui a função de 'marcadores de lugar', isto é, indicam as posições, dentro da 

expressão linguística, onde podem ser colocados nomes para formar uma sentença declarativa” 

(MORTARI, 2001, p. 74). 

11 MORTARI, C. 2001, p. 75. 
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Tendo em vista o que foi exposto nos nos parágrafos anteriores, poderíamos nos 

perguntar em que medida essa descrição de uma linguagem artificial se aproxima da 

sintaxe lógica – a gramática lógica – do TLP. Quando lemos o TLP, podemos ter a leve 

impressão de que a existência de uma 'forma proposicional geral' nos permite fazer usos 

legítimos das expressões de nossa linguagem. Isso pode passar a impressão de que a 

lógica tractariana seria responsável pela garantia do uso significativo da linguagem. 

Neste texto, gostaríamos de inverter essa impressão inicial que temos quando lemos o 

livro. Portanto, substituiremos a ideia de que 'estabelecemos o uso das expressões por 

meio da sintaxe lógica' pela ideia de que 'estabelecemos a sintaxe lógica por meio do 

uso das expressões'. Se analisarmos as passagens 3.326, 3.327 e 3.328, isso ficará mais 

claro. Nas palavras de Wittgenstein: 

3.326 Para reconhecer o símbolo no sinal, deve-se atentar para o uso 

significativo.12 

 

3.327 É só com seu emprego lógico-sintático que o sinal determina uma 

forma lógica.13 

 

3.328 Se um sinal não tem serventia, não tem significado. Este é o sentido 

do lema de Occam. 

(Se tudo se passa como se um sinal tivesse significado, então ele realmente 

tem significado.)14 

Nesse sentido, podemos notar que apenas com o uso, com o emprego das 

expressões, podemos estabelecer a forma lógica dessas expressões. Essa maneira de 

conceber a notação do TLP nos auxilia a compreender melhor as passagens 5.555, 5.557 

e 5.5571 do TLP. Em outros termos, a lógica – a gramática lógica – deve manter contato 

com a sua aplicação. A lógica não deve se sobrepor ao seu uso, visto que a lógica do 

TLP não é independente de seu uso. Assim como a definição indutiva proposta acima, a 

lógica não especifica quais proposições existem, mas sim a forma dessas proposições. 

Contudo, essa forma é obtida por meio da aplicação da lógica, que decide quais 

proposições existem. A tentativa de especificar, por meio da lógica, quais são as 

proposições existentes deve acarretar contrassensos. Por que isso ocorre? Porque fazer 

isso é um erro análogo ao fato de tentarmos inferir a semântica de uma linguagem 

artificial por meio de sua sintaxe (mais especificamente, de sua gramática). De fato, 

                                                 
12 Grifo nosso. 

13 Grifo nosso. 

14 Grifo nosso. 
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nada em nossa definição indutiva, conforme definida acima, sugere algo como a 

semântica dessa linguagem. De modo mais claro e direto: nada, em nossa definição 

indutiva, nos permite inferir qual é o valor de verdade atribuído a uma proposição 

atômica. Portanto, a aplicação de um possível valor de verdade a uma proposição 

atômica (na terminologia do TLP ela é chamada de 'elementar') deve ser uma função 

daquilo que Wittgenstein chamava de 'aplicação da lógica'. Nas palavras de 

Wittgenstein: 

5.555 É claro que temos um conceito de proposição elementar, abstração 

feita [abgesehen] de sua forma particular. 

Onde se pode, todavia, constituir símbolos de acordo com um sistema, é 

esse sistema que é logicamente importante, e não os símbolos singulares. 

E, além disso, seria possível que na lógica eu me ocupasse de formas que 

pudesse inventar? Pelo contrário, devo ocupar-me do que torna possível a 

mim inventá-las.15 

 

5.557 A aplicação da lógica decide a respeito de quais proposições 

elementares existem. 

O que vem com a aplicação, a lógica não pode antecipar. 

Isto é claro: a lógica não pode colidir com sua aplicação. 

Mas a lógica deve manter contato com sua aplicação. 

Portanto a lógica e a sua aplicação não se podem sobrepor.16 

 

5.5571 Se não posso especificar a priori as proposições elementares, querer 

especificá-las deve redundar em contra-senso manifesto. 

A passagem 5.555 é uma das mais interessantes do livro. Ela afirma que temos 

uma conceito de 'proposição elementar'. Contudo, a passagem afirma mais do que isso. 

Ela afirma também que esse conceito de 'proposição elementar' (que é um conceito 

formal) seria uma espécie de 'abstração feita'17 da sua forma particular. Além dessa 

informação, Wittgenstein nos diz que podemos construir (bauen)18 símbolos de acordo 

com um sistema (System), e é exatamente esse sistema que é logicamente relevante, e 

não seus símbolos singulares.19 É de acordo com esse sistema que podemos construir 

símbolos. Argumentaremos aqui que esse sistema é análogo à definição indutiva 

exposta no início do texto, na medida em que é por meio da definição indutiva que 

                                                 
15 Grifo nosso. 

16 Grifo nosso. 

17 O termo 'abgesehen' seria melhor trazido por 'independentemente'. Na passagem em alemão, 

Wittgenstein afirma: “Es ist klar, wir haben vom Elementarsatz einen Begriff, abgesehen von seiner 

besoderen logischen Form” (TLP, 5.555, grifo nosso). Portanto, sugerimos a seguinte tradução: 

'Claramente temos algum conceito de proposição elementar, independentemente (à parte, para além) 

de sua forma lógica específica'. 

18 TLP, 4.002. 

19 O termo 'einzelnen Symbole' seria melhor traduzido por 'símbolo individual'. 
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construímos a concatenação simbólica de nossa linguagem artificial. A questão proposta 

por Wittgenstein no final do aforismo é de importância ímpar: seria possível que na 

lógica eu me ocupasse de formas que pudesse inventar? A resposta de Wittgenstein é 

muito relevante. Diz o autor: 'devo ocupar-me do que torna possível a mim inventá-las'. 

No caso de nossa analogia com a definição de uma linguagem artificial, o lógico deve se 

ocupar sobre aquilo que torna a definição indutiva possível. E o que torna possível uma 

definição indutiva? Entre outras coisas,20 o que torna possível esse tipo de definição é o 

uso de variáveis. Isso é: podemos construir um sistema formal – uma linguagem formal 

artificial – sem semântica,21 mas não podemos definir indutivamente algo sem o uso de 

variáveis.22 

Existe no TLP uma linguagem que não pressupõe semântica (condições de 

verdade)? Sim.23 Wittgenstein nos diz, na passagem de número 6.341, que “Assim 

                                                 
20 Entre esses pressupostos certamente estão os 'acordos tácitos' da linguagem corrente (TLP, 4.002). São 

esses acordos que nos permitem construir (bauen) linguagens com as quais se pode exprimir todo o 

sentido (TLP, 4.002). 

21 Alguns sistemas em lógica intuicionista, por exemplo, não possuem semântica. Nesses sistemas, 

podemos estar tratando de Teoria da Prova, e não necessariamente de Teoria do Modelo. Tal 

concepção de linguagem formal sem semântica pode ajudar na compreensão do que Wittgenstein 

chama de 'linguagem primária'. A linguagem primária, por exemplo, é um linguagem sem semântica, 

visto que ela é inverificável (não é constituída por sentenças hipotéticas). Entretanto, a linguagem 

primária ainda pode ser tomada como possuindo uma gramática, visto que a gramática não pressupõe 

o uso de semânticas. Nesse sentido, as sentenças da linguagem primária não seriam um mero 

contrassenso (uma vez que elas são gramaticalmente formadas). Contudo, as sentenças dessa 

linguagem não possuem sentido, visto que elas são inverificável. Por que a linguagem primária é 

inverificável? Porque o uso da palavra 'verificação' deve ser compreendido na relação entre uma 

sentença hipotética (um sentença da linguagem fisicalista) e uma sentença da linguagem primária 

(fenomenológica). Portanto, por uma questão de petição de princípio, não podemos verificar a própria 

sentença da linguagem primária. Isso, portanto, faz com que essas proposições primárias sejam sem 

sentido (inverificáveis), mas não faz com que elas sejam contrassensos (visto que elas são 

gramaticalmente bem formadas). Porém, isso é a concepção sustentada por Wittgenstein nas 

Observações Filosóficas (PR). Já na época de redação do artigo de 1929, Algumas Observações Sobre 

a Forma Lógica (RLF), Wittgenstein também falava de uma espécie de 'linguagem primária'. No 

entanto, ele usa o termo, nessa época, de modo diferente. Na época das RLF, essa espécie de 

'linguagem primária' é a gramática (sistema de regras). Nas PR, por outro lado, a linguagem primária é 

apenas mais uma linguagem regida por uma gramática independente da gramática fisicalista. Na época 

de RLF, a linguagem primária é sem sentido por ser a própria gramática, enquanto que, nas PR, a 

linguagem primária é sem sentido por ser inverificável (ou seja, ela é 'inverificável' mas acata a sua 

gramática e, portanto, suas proposições não são contrassensos). 

22 Se não houvesse variáveis, não distinguiríamos uma expressão que pertença à linguagem que estamos 

tentando construir e a sua forma lógica. Se não distinguimos uma expressão de sua forma, não existirá 

uso das expressões. Portanto, podemos resumir nossa argumentação no seguinte modus tollens. Se uso 

uma expressão de modo lógico-sintático, então determinamos sua forma lógica (TLP, 3.327). Não 

determinamos sua forma lógica (uma vez que assumimos a hipótese de que não existem variáveis). 

Logo, não usamos uma expressão de modo lógico-sintático. Isso é, sem variáveis, não há linguagem. 

Essa é a 'prova', por redução ao absurdo, de uma linguagem solipsista (a hipótese para contradição é a 

ideia de que podemos construir uma linguagem sem o uso de variáveis). 

23 A passagem 4.001 pode parecer um contra-exemplo a nossa proposta, mas isso é enganoso. Nessa 

passagem, Wittgenstein afirma o seguinte: “A totalidade das proposições é a linguagem” (TLP, 4.001). 

Se analisarmos bem, veremos que Wittgenstein afirma que a totalidade das proposições é a linguagem, 

mas ele não afirma que a linguagem é a totalidade das proposições. São afirmações muito diferentes. 
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como se deve com o sistema numérico, poder descrever qualquer número, deve-se, 

com o sistema da mecânica, poder escrever qualquer proposição da física” (TLP, 6.41, 

grifo nosso).24 Podemos, dessa maneira, estabelecer uma linguagem, isso é, um sistema, 

sem o uso da noção de 'proposição elementar'. De acordo com Wittgenstein, “A forma 

geral do número inteiro é [0, , +1]” (TLP, 6.03).25 É por esse motivo que a teoria de 

classes é, na matemática, inteiramente supérflua (TLP, 6.031). A série dos números 

naturais pode ser definida pela seguinte definição indutiva: 

 

Sintaxe do sistema numérico26 

 

Alfabeto 

Número: 0 

Variável numérica: 

Operador de somar 1: +1 

 

Gramática 

R1: 0 é expressão do sistema numérico 

R2: Se  é expressão do sistema numérico, então  é 

expressão do sistema numérico. 

R3: Somente é expressão do sistema numérico o que expressado 

pelas regras R1 e R2. 

 

                                                                                                                                               
Se pensarmos em termos de cálculo de classes, na proposição 'A totalidade das proposições é a 

linguagem', o termo predicado (a linguagem) é mais extenso que o termo sujeito da proposição (as 

proposições). Faz parte de nossa argumentação que à linguagem pertence também a sua gramática, e 

não somente as proposições. Se interpretarmos essa passagem erradamente, isso pode passar a 

impressão de que a gramática não pertence à linguagem. Isso pode acarretar o equívoco segundo o 

qual exite uma linguagem sem gramática, ou seja, que exista um uso de expressões sem a gramática. 

Isso é impossível. Basta ver a 'prova por redução ao absurdo' contida na nota de número 21 deste 

presente texto. Isso é: não exite uma gramática para o 'vazio'. A gramática é sempre a gramática de 

uma linguagem (de um uso das expressões). Se tomarmos o verbo 'ser' na passagem 4.001 do TLP em 

seu sentido de identidade, incorreremos no mesmo equívoco. 

24 Não abordaremos aqui a noção de 'sistema da mecânica'. Mas estamos certos de que a aplicação de 

definições indutivas faz parte da construção das linguagens usadas por alguns desses cientistas. 

25 Suponho que ele se refere aos números naturais.  

26 Podemos definir também um sistema numérico para os número pares. Para fazer isso basta adaptar da 

definição indutiva acima para a seguinte forma geral do número pares: [0, , +2]. Para os números 

ímpares, temos: [1, , +2]. Para os inteiros negativos temos: [–1, , –1]. Para a tabuada de 6 temos: 

[0, , +6]. 
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Dessa maneira, podemos ver que exite uma linguagem que não pressupõe 

semântica, no contexto do TLP. De fato, não precisamos criar 'tabelas de verdade' para a 

lista dos números naturais. Em síntese: somente conseguimos definir uma linguagem 

formal, um sistema, por meio do uso de variáveis (no caso acima, ''). Se não 

empregamos variáveis, não temos como definir indutivamente uma gramática. Se não 

temos como definir indutivamente uma gramática, não temos uma forma lógica 

estabelecida. E se não temos uma forma lógica estabelecida, não temos um uso logico-

sintático de símbolos. Se não temos uso de símbolos, não utilizamos linguagem alguma. 

Esse é um bom resumo de nosso trajeto. Quando temos em vista esse tipo de linguagem, 

ou seja, uma linguagem que não pressupõe semântica, podemos distinguir claramente 

entre as noções de operação e operação de verdade. De acordo com Wittgenstein, “A 

operação é a expressão de uma relação entre as estruturas de seu resultado e de suas 

bases” (TLP, 5.22). As operações de verdade são operações cuja base da operação é 

uma proposição elementar (TLP, 5.214). Portanto, a lógica que Wittgenstein desenvolve 

no TLP não se reduz a tautologias vero-funcionais. Isso porque Wittgenstein afirma que 

tais operações dependem, naturalmente, “[...] da semelhança interna de suas formas” 

(TLP, 5.231). Não há nada mais evidente que a diferença entre a forma de uma 

expressão do sistema numérico e a forma de uma tautologia. Por esse motivo, nada mais 

justo do que supor a existência de diferentes tipos de operações para diferentes tipos de 

formas. E é exatamente isso que Wittgenstein faz. Isso explica a distinção entre 

operações e operações de verdade. Uma tautologia certamente é uma operação de 

verdade, visto que pressupõe uma semântica para os operadores lógicos. Por outro lado, 

a noção de operação no TLP, não supõe necessariamente que a base da operação seja 

uma proposição elementar.27  

Tal distinção entre operação e operação de verdade nos permite explorar a noção 

de modalidade do TLP. Certamente uma proposição tautológica é necessária. Mas, o 

uso da palavra 'necessidade lógica' se reduz ao uso da palavra 'tautologia'? Vejamos 

como Wittgenstein faz uso da noção de modalidade nos sistemas tractarianos. Para que 

possamos notar isso, comparemos o uso da modalidade nas seguintes passagens 

retiradas do TLP: 

 

                                                 
27 É bem evidente que o uso da palavra 'operação' nas passagens 5.2521 e 5.2522, por exemplo, não 

pressupõe que tal operação diz respeito a operações de verdade. 
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5.525 Certeza, possibilidade [Möglichkeit] ou impossibilidade de uma 

situação não se exprime por uma proposição, mas por uma expressão ser 

uma tautologia, uma proposição com sentido ou uma contradição.28 

 

2.0121 Assim como não podemos de modo algum pensar em objetos 

temporais fora do tempo, também não podemos pensar em nenhum objeto 

fora da possibilidade de sua ligação com outros. 

Se posso pensar o objeto na liga do estado de coisas, não posso pensar nele 

fora da possibilidade [Möglichkeit] dessa liga.29 

É simples notar a diferença entre os usos da modalidade do TLP. Basta 

percebermos que, na passagem 5.525 do TLP, a contradição é um tipo de 

impossibilidade lógica. Digo 'tipo' de impossibilidade porque a contradição pertence ao 

simbolismo. Nas palavras de Wittgenstein: “Tautologias e contradições não são, porém, 

contra-sensos; pertencem ao simbolismo, analogamente à maneira, na verdade, como o 

'0' pertence ao simbolismo da aritmética” (TLP, 4.4611). Por outro lado, a passagem 

2.0121 do TLP nos sugere outro uso da palavra 'modalidade'. Nessa passagem, 

constatamos que é impossível pensar em um objeto fora de sua possibilidade de 

concatenação com outros objetos. Se supormos o isomorfismo lógico que é típico do 

TLP, chegaremos a seguinte afirmação: é impossível pensar em um nome fora de sua 

possibilidade de vinculação com outros nomes. Tal impossibilidade derivar-se-ia de 

uma violação gramatical. Isso é, ela é um contrassenso e, portanto, diferentemente das 

contradições, não pertence ao simbolismo. Esse é um outro tipo de impossibilidade 

lógica. Mais especificamente, exite uma grande diferença entre 'unsinnig' e 'sind 

sinnlos'. Nas palavras de Wittgenstein, “Tautologie und Kontradiktion sind sinnlos” 

(TLP, 4.461, grifo nosso), entretanto “Tautologie und Kontradiktion sind aber nicht 

unsinnig; sie gehören zum Symbolismus” (TLP, 4.4611, grifo nosso).30 É claro, 

contudo, que ambos os usos da modalidade são estritamente lógico-formais. Como 

afirma Wittgenstein, “Tanto é um contra-senso [unsinnig] dizer 'há apenas um 1' quanto 

dizer: '2+2 é às 3 horas igual a 4'” (TLP, 4.1272). 

Por que, então, nós tendemos tomar essas proposições como verdadeiras, ao 

invés de meros contrassensos? A resposta disso é simples: 'há apenas um 1' é um 

contrassenso porque, no sistema numérico que definimos, não usamos quantificadores 

                                                 
28 Grifo nosso. 

29 Grifo nosso. 

30 Na tradução de L. H. dos Santos os termos 'sind sinnlos' e 'unsinnig' são traduzidos por 'não tem 

sentido' (sem sentido) e 'contra-senso', respectivamente. Na tradução de D. F. Pears e B. F. 

McGuinness os termos 'sind sinnlos' e 'unsinnig' são traduzidos por 'lack sense' e 'nonsensical', 

respectivamente. 
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existenciais sobre números. Quando usamos quantificadores existenciais, tendemos a 

usá-los no sentido de abarcar uma disjunção entre proposições elementares. Isso é, o 

quantificador existencial é vero-funcional e, portanto, supõe semântica. Nosso sistema 

numérico é estritamente sintático e não supõe operadores lógicos de natureza vero-

funcional. Nesse caso, para evitarmos contrassensos, devemos construir um sistema 

onde a utilização de quantificadores seja permitida. No entanto, esse será outro sistema 

numérico. No caso da afirmação '2+2 é às 3 horas igual a 4', nosso sistema numérico 

não possui, em sua gramática lógica, regras para a utilização de funções temporais. O 

contrassenso pode ser evitado se, a partir do uso da linguagem, definirmos 

indutivamente um outro sistema numérico que permita a concatenação simbólica entre 

números e intervalos temporais. A questão aqui não se refere ao fato de que essas 

concatenações simbólicas são contrassensos ou não. Nenhum símbolo por si só é um 

contrassenso.31 A questão não reside no fato de um bule não poder sentir dor (PR, §65). 

Mas antes, no fato de que, se aceitamos a mera possibilidade de que um bule sinta dor 

de dentes, devemos nos comprometer também com a possibilidade de que ele marque 

uma consulta no dentista por conta própria, usando seu plano de saúde Amil. Portanto, à 

pergunta '2+2 é às 3 horas igual a 4?', devemos responder: 'Claro! Mas talvez às 8 horas 

da noite seja igual a 7' ou 'Não entendo o que você quis dizer, seja um pouco mais 

específico'. O mais correto, quando nos referimos ao TLP, seria nós falarmos acerca de 

'sistemas lógicos'. E o uso do plural aqui é inevitável, visto que as formas lógicas são 

incontatáveis e, consequentemente, não se restringem à forma função/argumento.32 Nas 

palavras do próprio Wittgenstein: 

5.473 'Sócrates é idêntico' não quer dizer nada porque não há uma 

propriedade chamada 'idêntico'. A proposição é um contra-senso porque 

não procedemos a uma determinação arbitraria, mas não porque o 

símbolo, em si e por si mesmo, não fosse permissível.33 

 

                                                 
31 A questão de Wittgenstein não diz respeito ao uso que fazemos de nossas palavras. A questão de 

Wittgenstein diz respeito ao que se segue desse uso por meio da gramática lógica. 

32 Segundo Wittgenstein: “Der geometrische und der logischen Ort stimmen darin überein, daß beide die 

Möglichkeit einer Existenz sind” (TLP, 3.411). Na tradução de L. H. dos Santos temos: “O lugar 

geométrico e o lugar lógico coincidem em serem ambos a possibilidade de uma existência” (TLP, 

3.411). Quando usamos um sistema geométrico, fazendo uso de um plano cartesiano, fica claro que 

esse ponto não é de mesmo tipo lógico que o argumento de uma função proposicional elementar. É por 

meio da geometria analítica que podemos compreender o que Wittgenstein quer dizer por 'estrutura 

lógica da cor' no TLP. E é nesse sentido também que podemos falar acerca de uma geometria da cor 

no TLP. Qualquer crítica direcionada à distinção função/argumento não 'atinge' a notação do TLP, 

visto que o que fundamental à notação do TLP é a 'teoria da figuração', e não o cálculo de primeira 

ordem (que é  simplesmente tomado como mais uma maneira de figurarmos os fatos).  

33 Grifo nosso. 
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4.128 As formas lógicas são incontáveis [são inúmeras]. 

Por esse motivo, não há na lógica números proeminentes [de valor mais 

elevado, que se destacam mais], e por isso não exite monismo ou dualismo 

filosófico, etc.34 

Dado por encerrado a distinção sobre os tipos de impossibilidades lógicas, a 

saber, uma impossibilidade por contradição e uma impossibilidade por contrassenso, 

abordaremos isso de uma maneira mais direta. Construiremos uma notação para o 

cálculo modal do TLP. Exite uma grande distinção entre os sistemas modais usuais35 K, 

T, D, B, S4 e S5, por exemplo, e o sistema modal do TLP. A diferença é simples. Os 

operadores modais do TLP não são intencionais. Em outras palavras, não faremos uso 

das semânticas de Kripke. No TLP, a modalidade deve ser abordada extensionalmente. 

Como podemos fazer isso? Nossa proposta é tomar as seguintes passagens do TLP 

como uma boa indicação de como isso deve ser feito: “É óbvio que um mundo 

imaginário, por mais que difira do mundo real, deve ter algo – uma forma – em comum 

com ele” (TLP, 2.022) e “Essa forma fixa consiste precisamente nos objetos” (TLP, 

2.023). Qual é essa forma lógica? Ora, essa forma lógica é a forma da variável que 

usamos em uma definição indutiva. Por exemplo, suponhamos a seguinte construção de 

uma linguagem de primeira ordem modal: 

 

Sistema de primeira ordem modal 

 

Sintaxe 

Alfabeto 

Signos de variáveis individuais: x, y, z... 

Signos de constante individuais: a, b, c... 

Signo de contantes de predicados: F, G, H... 

Signos de operadores lógicos: 

Signo de operador modal: 

Signos para quantificadores: , 

Signos auxiliares: (, ) 

 

Gramática 

                                                 
34 Tradução nossa. 

35 PRIEST, G. An Introduction to Non-Classical Logic. Cambridge University Press, 2008. 
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R1:  Se  é uma constante de predicado n-ário, para um número 

natural n  0, e 1, …, n são constantes individuais, então 1 

… n é uma expressão do sistema. 

R2: Se  é expressão do sistema, então  é expressão do 

sistema. 

R3: Se  é expressão do sistema, então  é expressão do 

sistema. 

R4: Se  e  são expressões do sistema, então (), (), 

() e () são expressões do sistema. 

R5: Se  é uma variável individual e  é uma fórmula na qual  

ocorre, então  e  são expressões do sistema. 

R6: Somente é expressão do sistema o que expressado pelas 

regras de R1 a R5. 

 

Tendo essa definição indutiva, podemos afirmar que a variável '' possui 

diversas instâncias possíveis de fórmulas. E é exatamente nesse sentido que a 

modalidade no TLP deve ser entendida. Por exemplo. Se aceitamos que a proposição 

elementar 'Mayra lia a Critica da Razão Pura' seja simbolizada por 'Lmc', podemos 

inferir a possibilidade da proposição elementar 'Mayra lia o Tractatus Logico-

Philosophicus', que pode ser simbolizada por 'Lmt'. Em outras palavras, podemos 

escrever que 'Lmc ⇥ Lmt'. E é desse modo que a possibilidade da concatenação de 

'Lmo' é inferida da concatenação simbólica 'Lmc'. Se, no exemplo acima, usamos as 

instâncias 'c' e 'o' da variável '' para realizarmos a inferência, então podemos aplicar o 

mesmo procedimento à variável ''. Por exemplo, a proposição 'Mayra tem 1,68 de 

altura', simbolizada aqui por 'Am', implica a possibilidade sintática das proposições 

'Mayra tem 1,69 de altura', 'Mayra tem 1,70 de altura', 'Mayra tem 1,71 de altura' e etc, 

visto que todas essas proposições derivam-se do mesmo protótipo lógico, a saber, ''. 

Isso é, derivamos 'Bm', 'Cm', 'Dm' da proposição 'Am'. Esse protótipo lógico é 

dado pela regra 'R1' de nossa definição indutiva.36 Portanto, todo o espaço métrico já é 

dado na variável de um sistema métrico.37 Portanto, concluímos a nossa exposição com 

                                                 
36 Uma discussão mais aprofundada sobre esse tipo de sintaxe foi desenvolvida em Ferreira (2016). 

37 Aceitaremos como semântica para esse sistema a definição recursiva dada por C. Mortari (MORTARI, 

2001, p. 173). No entanto, excluiremos a regra semântica das proposições atômicas e não criaremos 
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a constatação de como a noção de sistema já está contida no TLP e como ela é 

fundamental para a própria compreensão da noção de sintaxe lógica – a gramática 

lógica. 

 

Conclusão 

Este presente texto pretendeu oferecer uma nova abordagem ao que Wittgenstein 

chamava de 'necessidade lógica'. Nossa proposta se referiu à relação entre as noções de 

'sintaxe lógica' (a gramática lógica) e 'sistema'. Em um primeiro momento de nossa 

exposição, tentamos mostrar que a noção de sintaxe lógica desenvolvida por 

Wittgenstein não está muito distante de um sistema formal contido em alguns manuais 

de lógica. Tendo isso em vista, tentamos demostrar que a noção de sintaxe lógica possui 

certos 'aspectos pragmáticos' que poderiam ser desenvolvidos por meio da exegese de 

algumas passagens do TLP. Em um segundo momento de nossa exposição, tentamos 

demonstrar como esses 'aspectos pragmáticos' nos permitem conceber melhor a noção 

de modalidade lógica, desenvolvida por Wittgenstein no TLP. Depois disso, concluímos 

o texto propondo um sistema formal que caracterizaria essa noção de modalidade, e 

demostrando que a noção de 'necessidade lógica' não se restringe, no TLP, ao âmbito de 

simples tautologias vero-funcionais. 
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SOBRE O ESTATUTO EPISTEMOLÓGICO DA EXISTÊNCIA 

EXTERIOR NO TRATADO DA NATUREZA HUMANA 

Carlota Salgadinho Ferreira 1 
 
 

RESUMO: No Tratado da Natureza Humana, Hume sugere a distinção entre dois tipos 

de objetos de conhecimento (questões de facto e relações de ideias), que está associada 

a uma distinção entre dois modos de conhecimento (probabilidade e demonstração). É 

impossível conceber o contrário de uma relação de ideias sem contradição, mas é 

sempre possível conceber o contrário de qualquer questão de facto sem contradição. 

Alega-se, por isso, a constante possibilidade de o futuro contradizer o passado.  Os 

raciocínios causais estabelecendo-se por conexões necessárias entre o passado/presente 

e o futuro. Cada um desses objetos cujas relações, com base numa experiência 

numerosa, é generalizada (como o nascer do sol) é encarado não apenas como um só e 

mesmo objeto (o sol é apenas um objeto, que se instancia na experiência) mas também 

como objeto cuja existência é contínua e exterior à mente, cujas qualidades intrínsecas 

àquela se-lhe mostram por meio da sensação e podem, por isso, ser descobertas. A partir 

de uma análise dos princípios da faculdade da imaginação na determinação de questões 

de facto, nomeadamente na atribuição da identidade a esses objetos, Hume responde à 

questão de saber se a crença na existência exterior e contínua é ou não justificada. Este é 

talvez o elemento mais determinante para o desespero cético presente no final do livro I 

do Tratado, resultado da procura de uma fundamentação dedutiva para o conhecimento 

das questões de facto. 

PALAVRAS-CHAVE: crença; certeza; existência exterior e contínua; identidade; 

possibilidade. 

 

ABSTRACT: In the Treatise of Human Nature, Hume sugests the distinction between 

two types of objects of knowledge (matters of fact and relations of ideas), which is 

associated to a distinction between two modes of knowledge (probability and 

demonstration). It’s impossible to conceive the contrary of any matter of fact without 

contradiction, but it’s always possible to conceive the contrary of any matter of fact 

withouth contradiction. Because of that, the constant possibility of the future 

contradicting the past is claimed.  The causal reasonings are established by necessary 

connections between the past/present and the future. Each one of these objects whose 

relations, based on a numerous experience, is generalized (like the sunrise) is faced not 

only as just one and the same object (the sun is just one object which instantiates itself 

in experience) but also as an object whose existence is continue and exterior to the 

mind, whose qualities intrinsic to it are shown through sensation and, because of that, 

can be discovered. From an analysis of the principles of the faculty of imagination in 

determining matters of fact, namely in the assignment of identity to these objects, Hume 

answers the question of knowing whether the belief in the exterior and continue 

existence is or is not justified. This may be the most determinant element for the 

skeptical despair present in the end of book I of the Treatise, result of the search for a 

deductive fundamentation for the knowledge of matters of fact. 

KEYWORDS: belief; certainty; exterior and continue existence; identity; possibility. 

                                                 
1 Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) 
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I 

Na secção “Do ceticismo em relação aos sentidos”, Hume ocupa-se da questão 

de saber qual a origem do princípio relativo à existência dos corpos (I, iv, 2, p. 231), 

investigando simultaneamente se a crença que o caracteriza é subsumível a um critério 

de inteligibilidade (isto é, se essa crença é legítima sob o ponto de vista de um modelo 

de racionalidade teórica). 

Alguns princípios, no interior da sua epistemologia, merecem ser relembrados, 

pois que parecem estar em jogo nesta análise, e são, a meu ver, os que são determinantes 

para a sua conclusão cética com respeito à questão da existência exterior e contínua: 

i) O que parece plausível de se chamar de princípio da cópia, segundo o qual todas as 

ideias simples advêm de impressões simples que lhes antecedem (I, i, 1, p. 32). Este 

parece ser um princípio descritivo, mas também normativo do pensamento, já que uma 

ideia sobre a qual se pode obter certeza, é a que provém de uma impressão. A presença 

de um objeto aos sentidos força o nosso maior assentimento (I, iv, 2, p. 257), 

contrariamente a uma ideia concebida pela imaginação, que é tão possível quanto 

qualquer outra na mesma condição; 

ii) Um princípio da separabilidade das ideias, segundo o qual “(…) todos os objetos que 

são diferentes são também distinguíveis, e que todos os objetos que são distinguíveis 

são separáveis pelo pensamento ou imaginação (…)” (I, i, 7, p. 47) Assim, qualquer par 

de impressões é separável e, deste modo, podem existir separadamente e não há 

qualquer obrigatoriedade em conceber uma qualquer conjunção de perceções; 

iii) O princípio de funcionamento da memória (I, i, 2, p. 38), que consiste em reter 

ideias passadas e conservar a sua ordem e posição. Esta faculdade contém as ideias cujo 

objeto é concebido como existindo independentemente da sua perceção por meio da 

impressão; mais ainda, essas ideias são aquelas cuja vivacidade fará manter a crença na 

existência exterior e contínua dos objetos; 

iv) O princípio de funcionamento da imaginação, que consiste na transposição de ideias 

da memória, que resulta em novas ideias (que não têm uma impressão correspondente). 

Tal é possível devido ao princípio da cópia e à consequência do princípio anterior, a 

saber, de que qualquer par de impressões é separável; 

v) Um princípio modal de existência, que parece justo retirar das palavras do autor e que 

justifica a importância dada ao princípio da cópia. Segundo este princípio, o que é 
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concebível pela imaginação é possível, e necessário, aquilo cujo contrário é impossível, 

porque inconcebível pela imaginação: “é máxima estabelecida da metafísica que tudo 

aquilo que o espírito claramente concebe encerra a ideia de existência possível ou, por 

outras palavras, nada do que imaginamos é absolutamente impossível” (I, ii, 2, p. 63); 

“tudo aquilo que pode conceber-se por uma ideia clara e distinta necessariamente 

implica a possibilidade de existência” (I, ii, 4, p. 75). Portanto,  a única certeza possível 

relativamente a questões de facto ou a existência provém exclusivamente das 

impressões e ideias que daquelas resultam (ou seja, na experiência efetiva), já que o 

contrário de qualquer questão de facto é possível: aquelas de que se pode estar certo são 

as que se apresentam (efetivamente) aos sentidos.  Associando este princípio ao 

anterior, percebe-se que da mesma forma que qualquer questão de facto é possível 

(porque o contrário de qualquer questão de facto o é), também a sua conjunção o será 

(porque, pelo mesmo critério, o seu contrário é possível2). 

 

II 

 Hume entende que a exterioridade e continuidade da existência do objeto estão 

implicadas na sua distinção e independência da mente (que implicam a exterioridade) e 

a coerência e a constância (que implicam a continuidade e supõem a atribuição da 

identidade a objetos que são apenas semelhantes entre si) (I, iv, 2, p. 231-2). Deste 

modo, a exterioridade e independência da existência são consequências da sua 

continuidade. 

 Pensar que os sentidos seriam os responsáveis por essa crença seria uma 

contradição de termos pensar que os sentidos são responsáveis pela crença na 

continuidade da existência, pois em tal caso, supor-se-ia que os sentidos continuam a 

operar mesmo depois de cessada a impressão. Por outro lado, os sentidos jamais 

sugerem mais do que a simples perceção. Todas as conclusões que sentidos podem 

creditar restringem-se à aparência imediata (isto é, ao que aparece imediatamente aos 

sentidos). Portanto, estas faculdades sugerem (e só podem sugerir) a conclusão 

contrária, a saber, a da sua interrupção e distinção (entre impressões e objetos de 

impressões). Portanto, a suposição da existência contínua é contrária à mais manifesta 

experiência. 

                                                 
2Hume reconhece-o ao tratar da necessidade envolvida na associação entre questões de facto pela relação 

de causalidade (I, iii, 6, p. 122; I, iii, 15, p. 215; I, iv, 5, p. 295, 298). 
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 Caso os sentidos sugerissem a ideia da existência contínua, as impressões teriam 

de ser encaradas como aparências de algo ao qual seriam subjacentes, o que implicaria 

também, para Hume, que pudéssemos ter uma impressão de nós próprios, pois só desse 

modo seria possível uma distinção clara entre nós e o objeto percebido. Porém, como 

Hume mostrará na secção “Da identidade pessoal”, jamais temos uma ideia do eu que 

provenha dos sentidos, mas temo-la apenas por uma ficção da imaginação. Portanto, 

estes últimos jamais poderão operar essa distinção. 

 Finalmente, os sentidos não mostram as impressões como aparências de algo que 

lhes subjaz, já que, sendo os objetos conhecidos pela consciência (desses objetos), o seu 

ser e parecer não podem ser coisas distintas, ou ter-se-ia de admitir que em alguns casos 

dessa consciência estaríamos em erro nessa mesma consciência. Os sentidos não fazem 

sentir nada a não ser a impressão: a sua condição reside exatamente no aparecimento do 

objeto aos sentidos. E se qualquer certeza sobre questões de facto só pode provir dos 

sentidos, nada com respeito àquelas pode ser aferido com certeza por meio de outra 

faculdade (como é o caso da imaginação). Mesmo a conclusão da razão acompanha a 

verdade que podemos atingir por meio dos sentidos (por isso é que aquela será contrária 

à conclusão da imaginação e estas entrarão em conflito, com respeito ao problema da 

existência exterior e contínua dos objetos). 

 Para confirmar esta conclusão, Hume explica que todas as perceções possuem o 

mesmo modo de existência, a saber, o de serem objetos dos sentidos, para além dos 

quais estas faculdades não podem oferecer qualquer informação conclusiva. As 

comummente chamadas qualidades primárias (como a massa, a solidez, a figura ou o 

movimento), mas também as qualidades secundárias, como é o caso das sensações 

externas (cor, som, sabor, etc) e internas (as sensações de prazer e mal-estar) são 

diferenciadas entre si por meio de argumentos ou raciocínios, e não por conclusão a 

partir do modo como aparecem aos sentidos (I, iv, 2, p. 232 - 237). 

 Esses argumentos ou raciocínios não são tampouco da razão, mas da 

imaginação. Quaisquer que sejam os argumentos de que os filósofos se servem para 

provar a existência exterior e contínua, não é com base deles que a esmagadora maioria 

da humanidade (“as crianças, os camponeses e a maior parte da humanidade”) acredita 

na existência exterior e contínua. Por outro lado, os argumentos que eventualmente 

convencem o vulgo são diferentes, se não mesmo contrários, aos que a filosofia 

desenvolve. Finalmente, Hume argumenta que a filosofia nos informa de que a 

existência das perceções é interrompida e dependente da mente; e uma vez que esta é a 
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conclusão da razão, a crença na existência contínua e exterior é forjada pela imaginação 

(I, iv, 2, p. 237 - 238). 

 Apesar de Hume não tecer esta consideração, vale a pena esclarecer que, uma 

vez que esta crença não envolve as relações filosóficas da semelhança, contrariedade, 

graus de qualidade e quantidade ou número, o que está por trás dela não pode ser o 

raciocínio demonstrativo, apenas presente no conhecimento de relações de ideias ou, 

mais concretamente, na Álgebra e na Aritmética. 

 Por fim, e antes de partir para a sua explicação positiva, Hume alerta que não é o 

raciocínio causal o responsável por essa crença na existência exterior e contínua, o 

único que pode gerar uma crença relativamente a questões de facto. Caso o fosse, 

deveria ser possível, pelo raciocínio causal, distinguir entre perceções e objetos, que 

lhes subjazeriam (I, iv, 2, p. 238 – 244). Mas, tal como bem aponta Hume, o raciocínio 

causal, por si só, não permite essa distinção, porque a relação de causalidade é 

estabelecida apenas entre perceções, e não entre perceções e algo que não é percetível 

(as impressões que postulamos para o futuro são percetíveis, ainda que não agora ou que 

não estejam na memória, mas apenas será um desses dois casos num outro tempo). 

 

III 

 A fim de mostrar que o princípio que responde à sua questão não faz parte do 

entendimento (que opera pelos princípios de associação e o hábito), mas um princípio 

da imaginação (e qual é esse princípio), Hume explica como chegamos à noção da 

continuidade através da constância e coerência das perceções (do passado e do 

presente), qualidades das perceções que, conjugadas com essa qualidade da imaginação 

(a ser explicada), geram a crença na existência exterior e contínua: 

i) As perceções têm uma certa constância, determinada pela regularidade com que 

objetos semelhantes aparecem aos sentidos; 

ii) apesar disso, as exceções que constatamos em certas ocorrências das sensações 

(como é o caso da mudança de posição do objeto) fazem-nos perceber uma coerência 

entre si, com base na qual aceitamos que as mudanças constatadas após a interrupção da 

experiência podem ser explicadas por raciocínios causais (alguém que coloque lenha na 

lareira da sua sala e a acenda antes de sair de casa percebe, ao regressar, que a lenha 

ardeu). 

Por um lado, a constância e coerência das perceções permitem inferir com 

alguma confiança a repetição do passado no futuro, portanto, um grau considerável de 
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regularidade na sua operação, que será muito maior se se supuser a continuidade da 

existência do objeto. Por outro lado, na sucessão das experiências, mostram-se 

diferenças em objetos e cenários semelhantes, pelo menos em algum detalhe (Hume dá 

o exemplo do reconhecimento de que alguém é responsável pelo barulho de uma porta a 

abrir, apesar de ser apenas ouvido, e não visto juntamente com a perceção auditiva (I, iv, 

2, p. 240 - 241)). Para resolver a contradição do novo caso com a experiência habitual, é 

atribuída aos objetos uma existência contínua, a fim de manter a sua coerência e 

constância, assim como as conclusões obtidas até então, por meio de raciocínios 

causais. 

Apesar de o hábito e a regularidade da experiência serem operativos para formar 

as noções da constância e coerência das perceções, e de a a suposição da continuidade 

favorecer a regularidade operativa das relações causais estabelecidas em raciocínios 

causais, a crença na existência exterior e contínua não é a conclusão de um raciocínio 

causal. Se se aceita que i) nada pode estar presente ao espírito a não ser sob a forma de 

impressão ou ideia, ii) os sentidos não podem ir além dos seus estados fenoménicos, e 

que iii) os raciocínios causais são apenas sobre questões de facto (apreensíveis pelos 

sentidos), deve aceitar-se também que nenhum raciocínio causal é, por si mesmo, sobre 

o que eventualmente se esconde por trás da perceção, pois tal implicaria aceitar que o 

hábito é adquirido por aquilo pelo qual não é possível criar qualquer hábito, a saber, o 

que não é ou foi presente ao espírito. Pelo contrário, o hábito só pode ser maior ou 

menor quando o espírito possui novas perceções (I, iv, 2, p. 241 - 242). 

 Neste caso, o hábito possui um papel indireto e oblíquo, que atua no 

reconhecimento da semelhança entre experiências sucessivas. No entanto, a suposição 

da existência contínua implica que os objetos sejam encarados como semelhantes (caso 

em que ainda são reconhecidamente distintos uns dos outros), mas como um e o mesmo. 

Portanto, é necessário atribuir uma relação de identidade ao que é (apenas e certamente) 

semelhante: disfarçamos a semelhança estreita (que supõe uma pluralidade de objetos) 

com a identidade, o que, aparentemente, autoriza a pensar no objeto de uma nova 

experiência não como um novo objeto, mas como uma nova instanciação de um mesmo 

(I, iv, 2, p. 241 - 244). 

 A transição da semelhança para a identidade é operada devido a um princípio 

que consiste na tendência da imaginação em prolongar a vivacidade de uma ideia com o 

surgimento de uma ideia semelhante. A constância (regularidade sucessiva da 

experiência) e a coerência (que resulta da comparação entre instâncias semelhantes, por 
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raciocínios causais já anteriormente estabelecidos), gera-se um hábito, a passagem entre 

as ideias dos objetos em questão vai-se tornando sucessivamente mais suave e 

insensível. A imaginação é impulsionada a cada nova impressão a continuar a 

vivacidade da impressão que lhe é semelhante, e esse impulso é tão maior quanto mais 

semelhantes forem os objetos em questão (I, iv, 2, p. 242 - 243). 

 Para ir ao encontro desta tendência e maximizar a regularidade da operação dos 

objetos, a imaginação atribui-lhes o grau mais elevado possível de semelhança: 

Se o nome perceção não torna absurda e contraditória esta separação em 

relação a uma mente, o nome objeto, representando exatamente a mesma 

coisa, jamais pode tornar impossível a sua conjunção. Os objetos exteriores 

são vistos e sentidos e tornam-se presentes à mente, isto é, adquirem tal 

relação com um monte conectado de perceções que as influenciam 

profundamente, aumentando-lhes o número mediante reflexões e paixões 

presentes e fornecendo ideias à memória. O mesmo ser contínuo e 

ininterrupto pode, portanto, umas vezes estar presente à mente e outras estar 

ausente dela, sem mudança real ou essencial no próprio ser. Uma interrupção 

no aparecimento aos sentidos não implica uma interrupção na existência. A 

suposição da existência contínua dos objetos ou perceções sensíveis não 

implica qualquer contradição. Podemos facilmente dar livre curso à nossa 

inclinação para o supor. Quando a semelhança exata das nossas perceções 

nos faz atribuir-lhes identidade, podemos afastar a interrupção aparente 

mediante a ficção de um ser contínuo que pode encher estes intervalos e 

preservar nas nossas perceções uma perfeita e total identidade (I, iv, 2, p. 

253). 

IV 

 Parece então que existe uma razão metafísica para a crença na existência exterior 

e contínua: ela é possível, mesmo que jamais determinável (porque não é percetível nem 

demonstrável). Nenhuma das duas hipóteses com respeito ao estatuto metafísico dos 

objetos relativamente à mente implica contradição com a experiência efetiva. 

Essa passagem dá-se por uma relação natural (I, i, 5, p. 42), isto é, essa 

identidade não é imposta como resultado de uma comparação de ideias, mas a simples 

conceção de uma das ideias em questão suscita a passagem insensível para uma ideia 

que se lhe assemelha. Não há, portanto, uma decisão teórica no estabelecimento desta 

relação. 

Note-se que se o raciocínio causal, postulando que o futuro seja tal como fora o 

passado, já extravasa o domínio das perceções acerca das quais se pode obter um estado 

epistémico de certeza, a suposição da existência exterior e contínua dos objetos 

subjacentes a qualquer raciocínio sobre questões de facto possui um grau de 

ficcionalidade ainda maior: sob o ponto de vista de um respeito estrito dos princípios 
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enunciados anteriormente, não há  legitimidade teórica na passagem do domínio daquilo 

que foi efetivamente observado para o domínio do ainda não observado, muito menos 

do que jamais poderá ser aferido pelos sentidos. Independentemente do sucesso em 

encontrar um critério de verdade para os raciocínios sobre questões de facto, e da maior 

inteligibilidade da hipótese da existência exterior e contínua, por contraste com a 

hipótese que lhe é contrária (um fenomenalismo estrito), aqueles princípios ou critérios 

jamais serão capazes de creditar essas conclusões, porque nem os sentidos, nem a razão 

demonstrativa, nem o entendimento possuem algum princípio sob a alçada do qual se 

pudesse obter uma justificação para essa crença. 

Se se pode imaginar que a uma vida mental ou fenoménica recai sobre um vazio 

metafísico e os objetos não possuem uma existência exterior e independente da mente 

(ao mesmo tempo que não são criados por ela), assim como se pode imaginar o cenário 

realista, nenhum dos dois cenários é mais possível do que o seu contrário, apesar de a 

imaginação possuir uma inclinação ou tendência que está mais de acordo com uma das 

duas (neste caso, com a da existência exterior e contínua). No entanto, essa hipótese, à 

qual “natural e quase universalmente” assentimos parece ser uma espécie de aposta 

metafísica, cuja crença jamais se pode almejar a transformar em certeza. 

 

*** 
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A QUESTÃO DOS MILAGRES EM DAVID HUME 

Cleber de Lira Farias1 

 

RESUMO: Este artigo tem como escopo investigar e defender a posição de Hume 

acerca da seção X, da Investigação sobre o entendimento humano, intitulada “Dos 

Milagres”. Diante do propósito desta pesquisa, considerando o pressuposto do princípio 

da causalidade, como background assumption, podemos delinear duas problemáticas 

inerente ao problema que esta seção se propõe a investigar, a saber: (a) como é possível 

verificar a ocorrência de um milagre? (b) O uso do testemunho das pessoas justifica a 

existência de milagres? Para engrandecer essa discussão levaremos em conta as palavras 

de renomados estudiosos sobre a questão humeana dos milagres analisada nesta 

pesquisa. 

PALAVRAS-CHAVE: Causalidade; Crenças; Milagres; Testemunho. 

 

ABSTRACT: This article aims to investigate and defend Hume's position on Section X 

of the Investigation on Human Understanding, titled “Of Miracles”. In view of the 

purpose of this research, considering the assumption of the principle of causality, as 

background assumption, we can delineate two issues inherent in the problem that this 

section proposes to investigate, namely: (a) how is it possible to verify the occurrence of 

a miracle? (b) Does the use of people's testimony justify the existence of miracles? To 

magnify this discussion we will take into account the words of renowned scholars on 

the humean question of miracles analyzed in this research.  

KEYWORDS: Causality; Beliefs; Miracles; Testimony. 

 

Introdução 

Nesta pesquisa pretendemos analisar os argumentos humeanos presentes na 

seção X, da Investigação sobre o entendimento humano, intitulada “Dos Milagres”. 

Considerando o propósito desta pesquisa, o princípio da causalidade servirá como um 

importante pressuposto (background assumption) para a resolução de duas questões 

delineadas como fundamentais para a investigação que este estudo propõe, a saber: (a) 

como é possível verificar a ocorrência de um milagre; e (b) o uso do testemunho das 

pessoas justifica a existência de milagres.  

Nesse contexto, para que possamos analisar a primeira questão, mostraremos 

como Hume desenvolve, através da perspectiva causal, se é ou não plausível a crença 

em milagres, uma vez que eles são definidos pelo autor como “violação das leis da 

natureza”. Levando em consideração a característica empírica da filosofia humeana, 

podemos afirmar que os milagres são consequência de uma descontinuidade causal 
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criada pela metafísica, instaurada na mente humana por intermédio do hábito de uma 

conexão necessária entre os fenômenos.  

Por conseguinte, na segunda questão, a análise perpassa pelo testemunho dos 

homens, centro desse ensaio. Acerca do testemunho, afirma Hume, devemos levar em 

consideração várias circunstâncias que levaram o homem a julgar esse fenômeno como 

um milagre, bem como o caráter, o número e o modo como os testemunhos são 

apresentados. Nesse sentido, concluirá Hume, acerca do testemunho: “... nenhum 

testemunho é suficiente para estabelecer um milagre, a menos que (...) a falsidade desse 

testemunho seja mais milagrosa que o fato que se pretende estabelecer”. Para 

engrandecer essa discussão levaremos em conta as palavras de renomados estudiosos, 

como Folegin e Flew, sobre a questão humeana dos milagres proposta para essa 

pesquisa. 

 

1. A questão dos milagres e o uso dos testemunhos 

Considerando que os acontecimentos denominados miraculosos são atribuídos à 

Deus, inúmeras doutrinas religiosas fundamentam-se neles para a explicação da 

existência Divina e para justificarem suas doutrinas2. Nesse contexto, os argumentos 

apresentados por Hume, presentes na seção X das Investigações, e analisadas à luz 

perspectiva causal, seria possível, pela intercorrência de eventos considerados 

miraculosos, estabelecer uma justificativa plausível da ideia de Deus?  

Para que possamos investigar a possibilidade do conhecimento da ideia de Deus 

por intermédio dos milagres, devemos, primeiramente, considerar o que Hume entende 

por milagre e quais são as condições de sua existência. Nesse sentido, recorrendo às 

palavras de Hume podemos afirmar:  

Um milagre é uma violação das leis da natureza; e, como essas leis foram 

estabelecidas por uma experiência firme e inalterável, a prova contra um 

milagre, pela própria característica do fato, é tão completa quanto o pode ser 

qualquer argumento extraído da experiência. (...) Nenhuma coisa que tenha 

ocorrido alguma vez no curso ordinário da natureza é jamais considerada 

como um milagre. (...). Deve, portanto, haver uma experiência uniforme 

contra todo fato milagroso, de outra forma ele não merecia tal designação. E, 

como uma experiência uniforme equivale a uma prova, temos aqui uma 

prova direta e cabal, baseada na própria natureza do fato, contra a existência 

de qualquer milagre; e uma tal prova não pode ser destruída, nem o milagre 

                                                 
2 EHU, X, 86. 

https://seminarioppglm.wordpress.com/revista-do-seminario-dos-alunos-do-ppglm


 

 

Revista do Seminário dos Alunos do PPGLM/UFRJ, v. 7, n. 1, 2016. (ISSN: 2236-0204) 

https://seminarioppglm.wordpress.com/revista-do-seminario-dos-alunos-do-ppglm    81 

 

tornar-se digno de crédito, senão por uma evidência contrária e que lhe seja 

superior3. 

Considerando a perícope extraída das Investigações, podemos ressaltar dois 

pontos que caracterizam o entendimento de Hume acerca dos milagres. No primeiro 

ponto, parte-se do pressuposto de que os milagres são caracterizados como eventos que 

violam as leis da natureza. No entanto, o segundo ponto, partindo das crenças causais 

fundadas na constância da experiência causal, devemos observar que as contingências 

causais, que são próprias das questões de fato, não resultam numa prova direta e cabal a 

favor da existência de milagres, uma vez que a necessidade imposta pela relação de 

causalidade é fruto da constante observação dos fenômenos.   

Outra questão que está intimamente relacionada com os milagres são os relatos 

de testemunhas para justificar a existência de um fato miraculoso. Nesse sentido, Hume 

dirá que se deve esperar com cautela as evidências da experiência, pois, mesmo não 

sendo infalíveis, elas são o guia exclusivo dos raciocínios sobre as questões de fato. A 

crença regulada pela evidência fará com que o homem proceda com determinada 

cautela, pois, como pondera Hume, “pesa os experimentos contrários; examina qual das 

alternativas se apoia em maior número de experimentos; e para esse lado que se inclina, 

com dúvida e hesitação; e quando finalmente fixa o seu juízo, a evidência não ultrapassa 

o que propriamente chamamos probabilidade”. Portanto, por nossos raciocínios se 

assentarem sobre a probabilidade, devemos pressupor que exista a possibilidade oposta 

aos experimentos outrora observados.  

Os testemunhos de uma ou mais pessoas fundados na experiência passada acerca 

de um acontecimento extraordinário ao curso da natureza, reivindicam serem uma prova 

cabal da violação das leis que regem a natureza, no entanto, recaem sobre a 

problemática entre uma espécie particular de um relato e a constância da natureza. 

Nessas circunstâncias, o homem deve proceder com cautela e, afirma Hume, “pesar os 

experimentos opostos, quando são tais, e deduzir o número do maior para conhecer a 

força exata da evidência superior”4. Nesse sentido, a confiança que depositamos no 

testemunho das pessoas pode variar em relação aos fatos que são costumeiramente 

observados, pois quando corroboram com a percepção outrora experimentada eles 

servem de prova; e, no entanto, quando são dissociados recebem a conotação de 

milagres.  

                                                 
3 EHU, X, p. 180. 
4 EHU, X, 87. 
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Todos os conhecimentos histórico e filosófico adquiridos pelo homem são dados 

pelos relatos das testemunhas, que, por sua vez, estão assentados sob o crivo da 

experiência5. Sendo assim, habituado com a sucessão dos acontecimentos, o milagre 

deve ser visto como um fato único, irrepetível na história da humanidade e, em certo 

sentido, não contém justificativa racional ou psicológica que explique sua existência ou 

do testemunho a seu favor.  

Se a memória não mostrasse um certo grau de tenacidade; se os homens não 

se inclinassem comumente pela verdade e por um princípio de probidade; se 

não fossem sensíveis à vergonha quando surpreendidos a mentir – se a 

experiência, digo eu, não mostrasse que essas são qualidades inerentes à 

natureza humana, jamais depositaríamos a menor confiança no testemunho 

de nosso próximo. Um homem presa de delírio, ou conhecido pela 

mendacidade e pela baixeza de caráter, não tem autoridade alguma junto de 

nós6. 

Podemos verificar a partir das experiências passadas, quando nos deparamos 

com circunstâncias contrárias que nos causam embaraço, o padrão que servirá de guia 

do juízo será acompanhado pela constância da experiência e da observação. Por isso, 

Hume afirma que “... quando descobrimos uma superioridade de um dos lados, 

inclinamo-nos para ele, mas sempre com um decréscimo de segurança, 

proporcionalmente à força do seu antagonista”7. A regularidade provocada pela 

constante observação do curso da natureza, dispõe o espírito humano a inclinar-se às 

circunstâncias mais prováveis, pois o critério mais prudente é aquele que se assemelha à 

frequência que temos observado os fatos. 

Assim como tendemos aos eventos que observamos com maior constância e 

evidência, paralelamente ocorre com os relatos empreendidos pelos testemunhos, nosso 

assentimento a eles depende da evidência com que são conduzidos. Nessa perspectiva, 

Hume relembrando os escritos do Dr. Tillotson contra as verdades da religião cristã, 

pois esta, baseando-se no testemunho dos apóstolos, tende a diminuir gradativamente 

pelo distanciamento com a presença real comunicada pelos sentidos8. Assim, todo o tipo 

de conhecimento obtidos através da experiência direta dos sentidos assegura certa 

confiabilidade em detrimento a uma percepção indireta, por isso hesitamos, nesses 

casos, em creditar ao testemunho dos outros.  

                                                 
5 Cf. THN I-III-XIII, pp.145-46. 
6 EHU X, 88. 
7 EHU X, 88. 
8 Cf. EHU X, 86. 
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Os motivos elencados por Hume para desqualificar a confiabilidade dos relatos 

de terceiros provêm de diversas causas, a saber: “... da oposição de testemunhos 

contrários, do caráter ou do número de testemunhas, da maneira como eles produzem 

seus testemunhos, ou da união de todas essas circunstâncias”. Além dos motivos 

elencados, há outros tipos de particularidades que podem determinar a diminuir ou 

aumentar a relevância contida nos argumentos relatados pela testemunha. Nesse sentido, 

além da descrença na testemunha, quanto mais elementos fantasiosos e pouco prováveis 

são contados, menor também será nossa confiança na veracidade dos fatos relatados e, 

consequentemente, tornará nossa crença numa conexão necessária entre os eventos mais 

vivaz. Nesse sentido, acerca do grau de confiança que podemos creditar a alguma 

testemunha sobre um fato tido como milagroso, Hume afirma:  

Esse mesmo princípio da experiência, que nos dá um certo grau de confiança 

no depoimento de testemunhas, nos comunicam também, neste caso, um 

outro grau de prevenção contra o fato que elas se esforçam por estabelecer; 

dessa contradição surge necessariamente um contrapeso e uma mútua 

destruição de crença e autoridade9. 

Dados os argumentos humeanos referente à confiabilidade do testemunho, 

podemos destacar um provérbio romano, citado por Hume nas Investigações a fim de 

ilustrar essa nossa análise: “Eu não acreditaria em tal história nem que ma contasse o 

próprio Catão era um dito provérbio em Roma, mesmo durante a vida desse patriota-

filósofo”10. Dada a figura de Catão, com respaldo de inúmeras pessoas que 

testemunham em favor do seu caráter exemplar de virtuosidade, em quem poderíamos 

depositar nossa confiança em seus relatos, mas ao percebermos um argumento 

falacioso, somos tomados, portanto, pela incredibilidade que é um fator que invalida os 

argumentos assentados sobre a autoridade. Em suma, Hume quer ressaltar que a 

confiabilidade da autoridade é destituída por intermédio de argumentos insólitos, pois a 

natureza humana guiada pela perspectiva firmada em raciocínios probabilísticos inclina-

se para eventos que se assemelham com os que são constantemente evidenciados.  

Seguindo esse raciocínio, em última análise, estamos buscando uma resolução 

de uma questão de probabilidade, em que confrontamos a veracidade do relato de 

testemunhas acerca dos eventos miraculosos com as leis da natureza que absolvemos 

costumeiramente. No que tange esse paradoxo, pondera Hume: “Toda probabilidade, 

                                                 
9 EHU X, 89. 
10 EHU X, 89. 
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pois, supõe uma oposição de experimentos e observações em que uma das alternativas 

supera a outra e produz um grau de evidência proporcional a essa superioridade”11. Com 

o intuito de conceder credibilidade a algum fato considerado como miraculoso, 

inúmeras religiões recorrem à autoridade que provém de Deus, como causa da 

realização desses eventos. Nesse sentido, a configuração do milagre é sua violação das 

leis que regem a natureza, serve como elemento que justifique as crenças causais 

estabelecidas na mente humana através do hábito. No entanto, por outro prisma, 

considerando o pressuposto, existência de leis da natureza, em que se assenta o milagre, 

poderíamos concluir que não seria contraditório conceber o seu oposto, pois, uma vez 

que se tratando de questões de fato, é necessário que seja contingente. Portanto, para 

que se resolva esse impasse, podemos conceder a veracidade dos relatos dos 

testemunhos e, consequentemente, reavivarmos nossas crenças causais; ou, por outro 

lado, ponderando entre os depoimentos e as experiências passadas do homem, 

prevalecerá a crença que supere a sua oposta de acordo com seu grau de evidência.  

Em síntese, no que “... tange à probabilidade das causas, dá-se exatamente o 

mesmo que com as do acaso”12, pois podemos observar que existem causas que são 

inteiramente uniformes e constantes; e, no entanto, há outras causas que se mostram 

mais irregulares e incertas. Nesse contexto, a existência dos milagres, por si só, torna-se 

uma prova da contingência dos fenômenos da natureza e, portanto, da inexistência dos 

milagres.  

Como todos os raciocínios humanos estão fundados numa probabilidade causal, 

considera Hume: “A única utilidade imediata de todas as ciências é ensinar-nos a 

maneira de controlar e regular os acontecimentos futuros por meio de suas causas”13. 

Considerando que o homem prudente é aquele que regula sua crença pela evidência14, 

cautelosamente, ponderará seus juízos e formulará raciocínios examinando dentre as 

alternativas que se apoiam no maior número de experiências, ou seja, aquela mais 

provável. Assim, o poder que o hábito exerce na mente humana é o que “... leva a 

esperar de uma causa qualquer as mesmas consequências que vimos resultar de causas 

semelhantes”15. A propensão produzida por este princípio é acompanhada pela 

probabilidade com que a mente humana é atingida pelas repetições constantes dos 

                                                 
11 EHU X, 87. 
12 EHU VI, 47. 
13 EHU VII, 60. 
14 Cf. EHU X, 87. 
15 EHU IX, 82. 
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fenômenos, resultando na fundação de “leis da natureza”. No Tratado, Hume 

considerando essas questões:  

Nenhuma probabilidade é tão grande que não permita uma possibilidade 

contrária; porque, de outro modo, deixaria de ser uma probabilidade e tornar-

se-ia uma certeza (...). Uma experiência no passado demonstra [proves] 

sempre ao menos uma possibilidade para o futuro16.  

A contingência dos fenômenos da natureza exerce menor força na mente humana 

em relação àqueles eventos arraigados na mente humana pelo hábito. Desse modo, de 

acordo com a probabilidade dos acontecimentos, haverá um favorecimento das 

denominadas “leis da natureza”17. Entretanto, alega Hume, há uma possibilidade de 

considerarmos a existência de um evento miraculoso, quando consideramos que sua 

negação implicaria na aceitação de um fato com índole milagrosa maior que o próprio 

fato negado18. Como Hume atesta no final da parte I da seção X: 

Nenhum testemunho basta para estabelecer um milagre, a não ser que seja de 

tal índole, que sua falsidade seria mais milagrosa do que o próprio fato que 

procura estabelecer; e, mesmo assim, há nesse caso uma destruição mútua 

dos argumentos, e o argumento que superior só nos dá a certeza proporcional 

ao grau de força que lhe resta após deduzir-se o inferior19.  

Nessa perícope, através das palavras de Hume, podemos ressaltar que a prova da 

admissibilidade de um milagre é, em certo sentido, o atestado da contingência 

fenomênica. Contudo, mesmo que se admita a possibilidade de eventos dissociados da 

regularidade, o estatuto epistemológico fundamenta-se na constância da natureza e 

diante de alternativas possíveis e contrárias nos inclinamos àquelas mais prováveis.  

Desse modo, o testemunho acerca de um fato dissociado das “leis da natureza”, 

pode ser considerado digno de crença pela credibilidade depositada na pessoa que o 

relata, mas, de modo contrário, por conter elementos fantasiosos e insólitos, divergentes 

do curso da natureza, implica incredibilidade e desconfiança20. Nesse contexto, Hume, 

relembra o exemplo dado por Locke nos Ensaios acerca de um príncipe indiano que se 

recusou a acreditar que a água congela em climas frios. Dada a situação completamente 

desconhecida, podemos afirmar que este príncipe raciocinou corretamente, pois 

                                                 
16 T 1, 3, 12, 8. 
17 EHU X, 89. 
18 Cf. EHU X, 91. 
19 EHU X, 91. 
20 Cf. EHU X, 92. 
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desconhecendo empiricamente este fato, não conseguiria prever a não ser por um relato 

de uma testemunha. Entretanto, por mais fidedigno que seja o relato descrito pela 

testemunha, este elemento poderá atenuar a crença causal, pois recaindo sobre as 

questões de probabilidade, consideraria esse fato apenas como extraordinário21. 

Considerando a contingência presente nas questões de fato, se faz necessário 

explicar que a concessão da contrariedade pode gerar dois tipos de eventos, a saber: 

extraordinários ou milagrosos. Com o intuito de esclarecer esta distinção, Hume, nas 

Investigações, dará dois exemplos22. O primeiro relato, por exemplo, supõe que todos os 

autores, em diversas partes do mundo, concordem em afirmar que a partir do dia 1º de 

janeiro do ano de 1600 houve um período de oito dias de total escuridão sobre a Terra. 

Esse fato, descreve Hume, que continua vivo na lembrança dos povos, podemos 

considerá-lo como extraordinário e “... deveriam aceitá-lo como certo e investigar as 

suas possíveis causas”23.  

O segundo relato, parte da suposição do testemunho unânime de diversos 

historiadores que narram a morte da Rainha Elizabeth da Inglaterra no dia 1º de janeiro 

de 1600. Este fato foi acompanhado de diversas testemunhas e não resta incredulidade 

quanto a este evento, no entanto, ao passar um mês após ter sido sepultada, a Rainha 

reaparece. Podemos confessar que este evento nos surpreende pela incongruência com 

as circunstâncias regularmente observadas, “... mas não me inclinaria em absoluto a 

acreditar num acontecimento tão milagroso”24. Embora esse caso seja incluído no rol de 

um sistema religioso, não é o suficiente para lhe creditarmos veracidade, pois, durante 

os séculos, muitos homens foram imbuídos por histórias dessas mesmas circunstâncias 

e, por isso, que rejeitam qualquer exame ligados ao movimento religioso25. Nesse caso, 

mesmo que atribuamos o “milagre” a Deus, não o tornará mais forte ou mais provável, 

uma vez que a mente será guiada pela experiência do curso usual da natureza. “Como 

sempre, isso nos reduz à observação do passado e nos obriga a comparar os exemplos 

de violação da verdade nos testemunhos humanos com os da violação das leis da 

natureza por milagres, a fim de julgar qual é a mais provável e verossímil”26. Como 

observa Mossner, podemos perceber uma estreita relação entre os milagres e seus 

                                                 
21 Locke utiliza exatamente este exemplo para comentar a questão da probabilidade que deve ser atribuída 

aos testemunhos. (Cf. Ensaios IV. XVI. 5). 
22 Cf. EHU X, 99. 
23 EHU X, 99. 
24 EHU X, 99. 
25 Cf. EHU X, 99. 
26 EHU X, 99. 
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testemunhos com o aspecto religioso, pois, para torná-los justificáveis, admitem que o 

milagre é um sinal de uma vontade anterior e externa ao curso da natureza, justificando, 

por conseguinte, a existência e a singularidade que cabe somente à divindade. No 

entanto, conclui Mossner, essa concepção apresentada por diversas religiões é 

incompatível com qualquer grau de crença fundamentado pela experiência27. 

 Com relação ao uso de testemunhos que são utilizados para dar credibilidade 

aos eventos que fogem à perspectiva humana decorrente do hábito, podemos perceber 

que a ligeira diferença entre os fatos excepcionais e os milagrosos está relacionada com 

relatos que se contrapõem à experiência humana. Desse modo, os fatos chamados de 

extraordinários estão relacionados com a contingência da natureza e são facilmente 

concebidos pela mente humana. Entretanto, por outro lado, os relatos que pretendem 

testemunhar algum milagre pressupõem a necessidade da natureza ser uniforme, pois 

querem situá-lo fora ou, até mesmo, sobre a natureza.  

Em suma, considerando a prova mais consistente que justifique a veracidade do 

testemunho de um relato miraculoso, devemos levar em conta dois pontos: (a) sua 

pretensão de singularidade; (b) e, por sua própria definição, deve ser uma prova 

incomparavelmente mais forte que viole as leis da natureza. Considerando o fluxo da 

experiência da mente humana, podemos, através de uma análise da probabilidade, 

afirmar que a crença daí derivada será apenas insensivelmente tocada pela imagem do 

milagre, a não ser, como diz Hume, que a negação de um milagre leve a estabelecer 

algo mais milagroso que o próprio milagre28. Ademais, a posição humeana acerca do 

uso de testemunho é tratada como algo inútil e insignificante diante de um evento 

excepcional que tem a pretensão de ser aceito como uma prova cabal de um milagre29.  

Além das questões supracitadas referentes ao uso de testemunhas para certificar 

a existência de determinado milagre, cabe ressaltar a apresentação dispensada por 

Hume, na parte  II da seção X das Investigações, de quatro problemas relativos à 

credibilidade desses testemunhos, a saber: 1) os fundamentos empíricos não são 

satisfeitos30; 2) muitos homens se deleitam pelo extraordinário e deixam-se guiar pelas 

paixões, fazendo com que se dê mais crédito ao milagre que às leis da natureza - o que 

não tem fundamento científico para Hume31; 3) os milagres só acontecem entre os 

                                                 
27 Cf. Mossner, 1954, p. 95. 
28 Cf. EHU X, 91. 
29 Monteiro, ... 
30 Cf. EHU X, 92. 
31 Cf. EHU X, 93. 
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bárbaros e não entre os sábios, fazendo com que sejam menos confiáveis32; e 4) há 

várias contradições entre milagres de várias religiões, o que desacredita ainda mais 

poder ter havido um fato milagroso33. 

Hume, para ilustrar sua compreensão acerca de relatos miraculosos, expõe o 

exemplo dos milagres narrados por Tácito, em que conta que Vespasiano teria curado 

um cego em Alexandria com sua saliva, e, supreendentemente, teria feito com que um 

homem manco restabelecesse a normalidade com o toque de seus pés. Sobre esses 

relatos, Hume avalia que “... não se pode supor evidência mais forte para uma falsidade 

tão grosseira e palpável”34. 

Outros relatos considerados miraculosos são atribuídos à tumba do Abade de 

Paris, investigado propriamente por Hume em sua estadia na capital francesa entre 1734 

e 1737, enumerado dentre os mais considerados testemunhos35, que pode ser interpelado 

através da mesma questão feita por Hume: “Onde encontraremos tão grande número de 

circunstâncias a concorrer para a ratificação de um fato? E que podemos nós opor a essa 

nuvem de testemunhas, a não ser a impossibilidade absoluta ou o caráter miraculoso dos 

acontecimentos que elas relatam?”36. Em certos casos, como os exemplificados, Hume 

dirá: “Não preciso dizer quanto é difícil desmascarar a falsidade de qualquer caso 

privado ou mesmo público, no lugar onde se diz que aconteceu; quanto mais quando nos 

separa da cena alguma distância, embora pequena!”37. A tentativa de rebater tais 

argumento será uma tarefa vã, pois os relatos milagrosos estão entranhados na mente 

dos homens com tamanha força e complexidade, movidos implicitamente por interesses 

diversos, por ignorância, ou até mesmo pela vileza da tendência natural dos homens à 

credulidade e à superstição. Portanto, a respeito da complexidade de argumentos acerca 

dos milagres, Hume conclui: “tudo isso me poderia assombrar, mas continuaria 

respondendo que a velhacaria e a loucura dos homens são fenômenos tão comuns que 

preferia tomá-las como origem desses supostos acontecimentos extraordinários a 

admitir tão insigne violação das leis da natureza”38.  

                                                 
32 Cf. EHU X, 94. 
33 Cf. EHU X, 95. 
34 EHU X, 96. 
35 Sobre esta questão, Hume afirma: “Em suma, a cura sobrenatural era tão incontestável que, durante 

algum tempo, salvou aquele famoso monastério [jansenista] da ruína com que os Jesuítas o 

ameaçavam. Se fosse uma trapaça, teria sido detectada por antagonistas tão sagazes e poderosos, e 

teria apressado a ruína dos que a forjaram” (EHU X, 96). 
36 EHU X, 96. 
37 EHU X, 97. 
38 EHU X, 99. 
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Por último, considerando a consistência das testemunhas que relatam os 

milagres, Hume dirá que são esclarecedoras as sábias palavras do Cardeal de Retz, que 

ao relatar um milagre escreve: “... o milagre, de natureza singular que mal poderia 

admitir uma contrafação, as testemunhas numerosíssimas e todas elas, de certo modo, 

espectadoras do fato que afirmavam”39. Entretanto, na conclusão o cardeal escreve: “... 

como raciocinador correto, que tais depoimentos eram implicitamente falsos e que um 

milagre apoiado em testemunhos humanos era mais propriamente matéria para riso do 

que para argumentação”40. 

Diante da impossibilidade de conceber as crenças relativas à existência de 

milagres na filosofia humeana, Folegin destaca que, nesse contexto, podemos 

vislumbrar duas preocupações: epistemológica e metafísica41. Respectivamente, no que 

tange a primeira esfera, analisa-se a legitimidade do testemunho que atesta um evento 

miraculoso. Na segunda esfera, pretende-se investigar o comportamento da natureza 

frente uma intervenção de volição divina. 

Nesse sentido, remetendo-se à Dorothy Coleman, Folegin dirá que as 

preocupações, mencionadas anteriormente, podem ser apresentadas através de dois 

modos42. Relacionado com o aspecto epistemológico, pretendemos investigar se Hume 

tem um argumento a priori que tente comprovar que os milagres não são possíveis. 

Com relação ao aspecto metafísico, pretendemos analisar se Hume tem um argumento 

que possa demonstrar que o testemunho não tem força para endossar a existência de 

milagres. Em suma, essas duas preocupações destacadas por Fogelin e Flew, podem ser 

sintetizadas por intermédio de uma questão: há possibilidade de dentre os argumentos 

humeanos conceber a existência de milagres ou, de modo a priori, não há espaço para 

tal possibilidade? Essa mesma questão pode ser realizada no âmbito da possibilidade 

que um testemunho torne crível a existência de um milagre.  

De acordo com uma leitura tradicional dos argumentos humeanos, concorda-se 

em afirmar que Hume não tem um argumento a priori contra a existência de milagres, 

no entanto, cabe ressaltar que não pode ser dito o mesmo contra o testemunho que 

pretendem comprovar a existência de eventos miraculosos. Flew, como representante 

dessa corrente interpretativa, acredita que pela análise das passagens de Hume que 

definem o próprio milagre não haja uma problemática, mas no conflito das evidências 

                                                 
39 EHU X, 96. 
40 EHU X, 96. 
41 Cf. FOLEGIN, 1990, p. 85-86. 
42 Cf. FOLEGIN, 1990, p. 82-83. 
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dos fenômenos da natureza que atingem a mente humana. Nesse sentido, de acordo com 

a análise de Flew, a ênfase do argumento humeano envereda para um viés epistêmico.  

Por outro lado, Fogelin não acredita que a estrutura do argumento humeano 

abarque apenas o caráter epistêmico, mas, de forma equitativa, também um viés 

metafísico, que demostra que a própria definição de milagre entendida por Hume indica 

que não é possível a existência de milagres. Nos argumentos presentes na Investigação, 

Fogelin assegura que Hume afirma que é impossível reconhecer um fato como 

milagroso, devido à inexistência de uma prova que não se pode destruir; a não ser que 

houvesse, como vimos anteriormente, uma prova a favor dos milagres que fosse 

superior à prova da uniformidade da experiência. 

Com o intuito de demonstrar que dentre os argumentos humeanos existe uma 

prova a priori contra a existência de milagres, Fogelin argumenta nos seguintes termos: 

diante dessa problemática probabilística, só conceberíamos a existência de um milagre 

caso sua força sobrepujasse a perspectiva alcançada pela força da natureza, pois todo 

conhecimento parte da experiência;  consequentemente, não existe uma prova a favor 

dos milagres. Desse modo, não satisfazendo a probabilidade imposta pela constância da 

experiência, instaura-se, pela própria crença em milagres, uma prova contra sua 

existência43.  

A interpretação tradicional, assentada sobre a passagem subsequente à definição 

de milagre dada por Hume, que sugere a possibilidade de haver um testemunho em prol 

dos milagres, pelo fato de sua negação tender para um fato mais miraculosa, assegura 

Fogelin, que o filósofo escocês quer demonstrar, com certa ironia, que um tal 

testemunho não pode existir44. 

A interpretação de Ellin, referente à questão dos milagres e dos relatos de 

testemunhos, entende que Hume tenha elaborado um argumento a priori tanto de caráter 

epistemológico quanto ontológico. Essa posição é tomada a partir da interpretação da 

leitura que Flew faz de Hume, afirmando que ele não usa um argumento a priori para 

provar que seja possível racionalmente acreditar na ocorrência de milagres e, por 

conseguinte, dar crédito ao testemunho de eventos miraculosos45. 

Portanto, através dos argumentos elaborados por Hume podemos concluir que 

um milagre só poderia fornecer uma prova se sua evidencia fosse mais forte que a 

                                                 
43 Cf. Fogelin, 1990, p. 82-83. 
44 Cf. EHU X, 89. 
45 Cf. Ellin, 1993, p. 207-209.  
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regularidade obtida pela experiência lhe fornece. No entanto, o milagre como violação 

da natureza, como é definido por Hume, depende única e exclusivamente da crença 

causal que é obtida pela constância com que observamos a repetição dos fenômenos na 

natureza. O testemunho, por sua vez, considerando a sua índole, caráter e número 

servem tão somente para corroborar com a prova da contingência dos fatos observados. 

Portanto, o testemunho de um milagre não tem força suficiente para se opor ao 

testemunho de uma experiência, já que o milagre é algo que não tem força de 

regularidade. 

 

*** 
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NOVALIS, KANT E A GENIALIDADE: CONVERGÊNCIAS E 

DIVERGÊNCIAS 

Sérgio Rodrigo Macedo de Melo1 

 

 

RESUMO: O conceito de gênio em Kant é bem conhecido e detalhadamente 

apresentado em sua terceira crítica, a Crítica da Faculdade do Juízo. No caso de 

Novalis, temos alguns fragmentos descrevendo seus pensamentos sobre genialidade, 

principalmente no seu texto Pólen. Kant é um autor chave do movimento que mobilizou 

os pensadores europeus de sua época: o Iluminismo. Já Novalis é um representante do 

Romantismo Jenense, primeiro movimento romântico alemão, que surge, em alguma 

medida, em resposta a alguns conceitos kantianos, quando o Iluminismo falha em suprir 

as necessidades de uma Europa que enfrentava reformas políticas, sociais e intelectuais. 

Neste artigo serão apresentadas e analisadas as definições de genialidade em Kant e 

Novalis assim como suas semelhanças e diferenças. As convergências basicamente 

relacionadas ao conceito de estética vinculada ao gênio, apresentado através da poesia e 

o romantizar, no caso de Novalis e através da definição de ideia estética em Kant. Já as 

diferenças principalmente relacionadas à aplicação e limitação produtiva nos conceitos 

de ambos sobre genialidade. 

PALAVRAS-CHAVE: Kant, Novalis, Gênio, Estética, Iluminismo, Romantismo. 

 

ABSTRACT: Kant's concept of genius is well known and described in his third 

criticism, the Critique of Judgment. Regarding Novalis we have some fragments 

describing his ideia of genius, mostly at his Pólen. Kant is a key autor from the 

Enlightenment movement, wich mobilized most europe's thinkers of his time. Novalis is 

the representative of Jena's romanticism, first Germany's romantic movement wich, in 

some aspect, comes as a response to some of Kant's concepts when the Enlightenment 

fails to provide the necessities of a new Europe facing political, social and intelectual 

changes. In this article is presented and analyzed both authors's definitions of geniality 

as theirs similarities and differences. The similarities mainly related to their concepts of 

aesthetics related to genius, in Novalis as poetry and romanticize, and in Kant as his 

aesthetics idea concept. And the differences mainly related to their apply and 

productivity limitations of both authors's concepts. 

KEYWORDS: Kant, Novalis, Genius, Aesthetics, Enlightenment, Romantism. 

 

Novalis, Kant e a Genialidade 

A proposta deste ensaio é a de expor, em um primeiro momento, a definição de 

Gênio do filósofo Immanuel Kant, presente em sua obra Crítica da Faculdade do Juízo, 

e a posição sobre o mesmo do filósofo românico Novalis, presente em diversos 

fragmentos em seus textos, como Pólen, para então compará-los, citando alguns 

comentadores, e assim formular uma conclusão sobre suas convergências e 

divergências. 

                                                 
1 Mestrando em Filosofia pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro 
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 Novalis foi o pseudônimo adotado por Friedrich Von Hardenberg, filósofo e 

poeta do movimento conhecido como primeiro romantismo alemão. Nascido em 

Wiederstedt, no ano de 1772, morreu precocemente, vítima de tuberculose, aos 28 anos. 

Amigo pessoal de Friedrich Schlegel, juntos com Ludwig Tieck, eram conhecidos por 

compor o núcleo principal do romantismo jenense, chamado desta forma pela 

quantidade de encontros e a publicação da revista Athenaeum realizados na cidade de 

Jena, Alemanha. Movimento praticamente contemporâneo ao Iluminsimo, surgiu 

imediatamente após este e em parte foi inspirado e pretendia responder a diversas 

questões filosóficas apresentadas por Immanuel Kant, conhecido autor de Konigsberg, 

influente filósofo que dispensa apresentações. 

 De todas as obras de Kant, a que encontramos maior material para a análise do 

seu conceito de genialidade é a sua terceira crítica, ou seja: a Crítica da Faculdade do 

Juízo. Ao contrário do esperado, o autor afirma que o gênio não é aquele que apresenta 

um exemplar uso de sua faculdade do entendimento, mas sim da imaginação. Assim, 

para este, o gênio não é alguém inteligente capaz de deduzir a natureza ou as leis 

fenomênicas, mas aquele que possui “(…) o talento (dom natural) que dá regra à 

arte”2. Aquele que “aprende e imita”, como um bom físico, não seria um gênio. A 

razão disso é simples: das infinitas possibilidades de relações que se estabelece entre o 

“substrato supra-sensível” e o ser humano, o fenômeno gerado nesta relação é 

deduzível pelo físico, ou cientista. Este então poderia traçar um caminho de inferências 

e deduções lógicas que o levou desde o simples entendimento das regras fenomenais 

que aprendeu à nova dedução a que chegou. Além disso este entendimento é 

comunicável e poderia ser ensinado a qualquer atento aluno. “(...) o grande descobridor 

se distingue do mais laborioso imitador e discípulo apenas segundo o grau.”3 

 Porém o gênio, ao criar uma obra de arte, ou o que Kant chamará de “bela arte”, 

o faz em um âmbito totalmente singular e único, ou seja: ele cria regras para aquela 

produção específica, ou “talento para produzir aquilo para o qual não se pode fornecer 

nenhuma regra determinada”4, e mais importante: ele NÃO entende o funcionamento 

destas regras, assim não pode explicá-las nem para si mesmo ou outra pessoa: 

                                                 
2 KANT, Immanuel. Crítica da Faculdade do Juízo, pág 153. 

3 SUZUKI, Márcio. O Gênio Romântico, pág. 35. 

4 KANT, Immanuel. Crítica da Faculdade do Juízo, pág 153. 
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 Qualquer um concorda que o gênio opõe-se totalmente ao espírito de 

imitação. Ora visto que aprender não é se não imitar, assim a máxima 

aptidão ou docilidade (capacidade) enquanto tal não pode absolutamente ser 

considerada gênio. (…) Assim se pode perfeitamente aprender tudo o que 

Newton expôs em sua obra imortal Princípios da Filosofia Natural, por mais 

que a descoberta de tais coisas exigisse um grande cérebro; mas não se pode 

aprender a escrever com engenho, por mais minuciosos que possam ser 

todos os preceitos da arte poética e por mais primorosos que possam ser os 

seus modelos. A razão é que Newton poderia mostrar, não somente a si 

próprio, mas a qualquer outro, de modo totalmente intuitivo e determinado 

para a sua sucessão, todos os passos que ele deveria dar desde os primeiros 

elementos da Geometria até as suas grandes e profundas descobertas; mas 

nenhum Homero ou Wieland pode indicar como suas ideias ricas de fantasia 

e contudo ao mesmo tempo densas de pensamento surgem e reúnem-se em 

sua cabeça, porque ele mesmo não o sabe, e, portanto, também não pode 

ensiná-lo a nenhum outro.5 

 O gênio aparece para Kant como o artista que cria novas regras, ou ainda, a 

natureza através dele, sem o uso de conceitos, característica fundamental do 

entendimento. Através da obra de arte de “espírito” este artista cria imagens que 

remetem o apreciador a uma infinitude de sensações, em um âmbito estético, que a 

razão lógica nunca poderia transmitir.  

 “Espírito em sentido estético, significa o princípio vivificante no ânimo. 

Aquilo, porém, pelo qual este princípio vivifica a alma, o material que ele 

utiliza para isso, é o que, conforme a fins, põe em movimento as forças do 

ânimo. (…) Ora, eu afirmo que este princípio não é nada mais que a 

faculdade de apresentação de ideias estéticas; por uma ideia estética entendo, 

porém, a representação da faculdade da imaginação que dá muito a pensar, 

sem que contudo qualquer pensamento determinado, isto é, conceito, possa 

ser-lhe adequado, que consequentemente nenhuma linguagem alcança 

inteiramente nem pode tornar compreensível.”6  

 O autor parece dissertar sobre a existência de um âmbito estético na linguagem, 

muitas vezes utilizado pelo poeta, que trabalha de uma forma completamente diferente 

da linguagem lógica. Sobre um poema que fala de um entardecer, Kant afirma: “(…) 

mediante um atributo que a faculdade de imaginação (na recordação de todas as 

amenidades de um belo dia de verão que chega ao fim e a qual um sereno entardecer 

evoca a nosso ânimo) associa àquela representação e que provoca um grande número 

de representações secundárias, não se encontra nenhuma expressão.7 E assim o autor 

                                                 
5 Idem, Pág 154. 

6 Idem, Pág 159. 

7 Idem, Pág 161. 
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continua, com o intuito de se expressar da melhor forma possível sobre o âmbito citado, 

abordado aqui através do conceito de ideia estética: 

 A consciência da virtude, se a gente se põe, mesmo que só em 

pensamento, no lugar de uma pessoa virtuosa, difunde no ânimo um grande 

número de sentimentos sublimes e tranquilizantes e uma visão ilimitada de 

um futuro feliz, que nenhuma expressão que seja adequada a um conceito 

determinado alcança inteiramente. Em uma palavra, a ideia estética é uma 

representação da faculdade da imaginação associada a um conceito dado, a 

qual se liga a uma tal multiplicidade de representações parciais no uso livre 

das mesmas que não se pode encontrar para ela nenhuma expressão que 

denote um conceito determinado, a qual portanto, permite pensar de um 

conceito muita coisa inexprimível, cujo sentido vivifica as faculdades do 

conhecimento, e à linguagem, enquanto simples letra, insufla espírito.8 

 Assim o gênio trabalha em um âmbito estético de comunicabilidade que atua 

para além de qualquer tipo de linguagem racional-lógica, porém sem nunca a 

abandonar. Todo o âmbito teórico, técnico e comunicável, representado aqui pela arte 

mecânica, também é necessário ao gênio. Na explanação sobre a diferença entre esta e a 

arte bela, Kant deixa essa necessidade clara: 

 Conquanto arte mecânica e arte bela sejam muito distintas entre si, a 

primeira enquanto simples arte da diligência e da aprendizagem, a segunda 

enquanto arte do gênio, não há nenhuma arte bela na qual algo mecânico, 

que pode ser captado e seguido segundo regras, e portanto acadêmico, não 

constitua condição essencial da arte. (…) Ora, visto que a originalidade do 

talento constitui um (mas não o único) aspecto essencial do caráter do gênio, 

espíritos superficiais creem que eles não podem mostrar melhor que eles 

seriam gênios brilhantes do que quando renunciam à coerção escolar de 

todas as regras (…) O gênio pode somente fornecer uma matéria rica para 

produtos de arte bela; a elaboração da mesma e a forma requerem um talento 

moldado pela escola, para fazer de um uso que possa ser justificado perante 

a faculdade do juízo.9 

 Para Márcio Suzuki, em sua obra O Gênio Romântico, Kant parece aproximar a 

Filosofia mais da Arte do que de uma Ciência propriamente dita, uma vez que sem um 

objeto específico verificável (O objeto da Filosofia seria este substrato supra-sensível) 

esta não teria o amparo da verificabilidade do método científico: “Não seria, portanto, 

exagerado dizer que os traços com que Kant descreve a atividade filosófica a 

aproximam mais de uma arte do que de uma ciência, arte que não pode ser imitada, 

                                                 
8 Idem, Pág 162. 

9 Idem, Pág 156. 
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pois não tem nenhum modelo que lhe possa servir de orientação e preceito.”10 Não se 

trata porém, de um elogio à expressão artística livre e abstrata. Esse âmbito estético da 

linguagem precisa andar lado a lado com o seu correlato lógico e racional. Aliás, o autor 

criticará severamente quem se debruça apenas sobre aquele: 

 A censura àqueles que querem “se desvencilhar da coação de todas as 

regras” aparece como acusação explícita de charlatanice na Terceira Crítica, 

onde se diz que é “totalmente ridículo” quando alguém “fala e decide como 

gênio (...) até mesmo em assuntos da mais cuidadosa investigação racional.11 

 Novalis parece convergir com Kant quanto a alguns aspectos conceituais sobre 

este tema. Para esse o gênio também se encontra diretamente relacionado à arte, muitas 

vezes referida apenas como poesia: “O gênio em geral é poético. Onde o gênio esteve 

ativo ele esteve poeticamente ativo.”12 O autor parece se remeter a todo um âmbito 

artístico, ou estético na linguagem, que parece convergir com Kant uma vez que “tende 

ao infinito e transcende”. Quando me refiro a este âmbito estético me baseio no sentido 

que Kant atribui a estética: “Toda intuição possível para nós é sensível (estética).”13 

Isso por duas razões: primeiro pela natureza imediata do conceito que Kant atribui a 

intuição, que o autor Paul W. Bruno define tão bem em sua obra Kant´s Concept of 

Genius:  

 Kant define imaginação como “o poder das intuições a priori” (Kant 

1987, 30) Uma intuição, como explicado na Crítica da Razão Pura, é o modo 

pelo qual objetos são imediatamente relacionados ao sujeito. Kant declara, 

“De qualquer forma ou através de qualquer modo que um conhecimento 

venha a se relacionar com os objetos, intuição é aquilo através do qual é 

estabelecido uma relação imediata com eles (...)14 

 Em segundo, por sua natureza sensível, ou seja: apreensível sensivelmente e não 

racionalmente. Sendo assim, quando Novalis diz “Filho é amor tornado visível”, ou 

“Fisionomia é a linguagem dos músculos da face”, e despende apenas três linhas 

falando racionalmente (ou seja: o contrário de esteticamente) sobre isso, parece crer que 

algo deve impactar o leitor sensivelmente e intuitivamente, ou seja: esteticamente, ou 

                                                 
10 SUZUKI, Márcio. O Gênio Romântico, pág. 36. 

11 SUZUKI, Márcio. O Gênio Romântico, pág. 56. 

12 NOVALIS, Philosophical Writings, Pág 57. 

13 KANT, Immanuel. Crítica da Razão Pura, pág. 137. 

14 BRUNO, Paul W. Kant´s Concept of Genius. Pág. 64. 
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poeticamente, como o autor parece se referir algumas vezes. Ele nunca se propõe, 

assim, a montar uma arquitetônica conceitual-lógica, como as encontradas nas três 

críticas de Kant.  

 Além do impacto estético que suscita ao afirmar estas frases isoladas, Novalis, 

quando constrói seu texto, parece o fazer de tal modo que este se apresente em uma 

certa marcha, ritmo, cadência, perceptível ao leitor atento. O autor apresenta passagens 

que sugerem a intenção proposital dele ao assim proceder. “A letra é apenas um auxílio 

da comunicação filosófica, cuja essência própria consiste no suscitamento de uma 

determinada marcha de pensamentos. O Falante pensa produz – o ouvinte reflete.”15 O 

ato de fazer poesia, também referido por Novalis como “romantizar”, parece ser a 

espinha dorsal de sua filosofia: “Na medida que dou ao comum um sentido elevado, ao 

costumeiro um aspecto misterioso, ao conhecido a dignidade do desconhecido, ao finito 

um brilho infinito, eu o romantizo.”16 Essa, me parece, constitui talvez a maior 

divergência entre a Ideia estética de Kant e a poesia, ou seja: este âmbito estético, em 

Novalis: justamente que o último a tenha aplicado na forma de seus textos, quando o 

primeiro a apresenta apenas em seu conteúdo. Apesar de conceber este âmbito 

conceitualmente, Kant não chega a aplicá-lo à forma de nenhuma obra, talvez porque o 

mantenha restrito ao âmbito da arte. O que se apresenta questionável e veremos a seguir. 

É como se Novalis tivesse chegado a conclusão de que não existe entendimento lógico 

isolado, mas apenas acompanhado de um “absorver” estético.  

 Outra questão de importante menção é justamente o fato de Kant apontar em 

tantas passagens para uma certa Ideia geral dos textos filosóficos. Este parece perceber 

que o valor de um texto de filosofia reside em algo diferente do que a soma de conceitos 

isolados, que precisariam estar em perfeita coerência para ter valor.  

 Como é que se poderia propriamente aprender filosofia? Todo pensador 

filosófico constrói, por assim dizer, sua própria obra sobre as ruínas de uma 

outra; mas jamais se estabeleceu alguma que fosse estável em todas as suas 

partes. Não se pode aprender filosofia já pela razão de que ela ainda não está 

dada.17  

 

                                                 
15 NOVALIS, Pólen. Pág. 109. 

16 Idem, Pág. 142. 

17 KANT, Immanuel. Logik Jasche, A 27 Apud Suzuki, Márcio. O Gênio Romântico. Pág. 35. 
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 A coerência impecável entre os diversos conceitos de uma obra começa a perder 

valor diante da importância de uma ideia geral do texto: “aparentes contradições, 

quando se comparam passagens isoladas, arrancadas de seu contexto, podem ser 

encontradas em qualquer escrito.”18 Essa ideia geral, que deve prescindir as aparentes 

contradições de um texto, é o que há de realmente importante, pois aí é onde se percebe 

se o texto “tem gênio” e se é possível aprender algo com ele.  

 Em todo livro é preciso procurar descobrir a Ideia do autor. Isso é algo 

importante e difícil. Frequentemente o autor não soube sua própria Ideia, e 

então é tanto mais difícil descobri-la. Aquilo que foi escrito com gênio é 

muito mais digno de nossa atenção do que aquilo que foi imitado. Por mais 

paradoxal e falsamente que um homem de gênio possa escrever, sempre se 

aprende algo com ele. - É preciso refletir sobre aquilo que foi escrito com 

gênio.19 

 Ora o uso de fragmentos na maioria dos escritos de Novalis e em geral dos 

autores do primeiro movimento romântico alemão, assim como suas supostas 

contradições foram alvo de muitas críticas atribuindo-se falta de rigor ou leviandade, 

como Schelling quando escreve a Fichte informando que uma das razões de ter 

cancelado sua viagem no inverno de 1800 fora uma tentativa de Schlegel de ministrar 

um curso de filosofia em Jena. Este não podia admitir que o “diletantismo poético e 

filosófico do círculo dos Schlegel”20 pudesse contaminar a Universidade onde Fichte 

lecionou. Assim, que a maior importância do texto passe a essa Ideia geral do autor, 

apesar de possíveis contradições pontuais e ainda que o próprio autor possa não tê-la 

entendido bem são características parecidas com a relação do artista da bela arte, que 

cria novas regras mas não se sabe como. Assim o ensinamento filosófico não reside em 

um conhecimento descoberto e comunicável, mas se aproxima mais da produção 

artística. E a relação de um mestre com seu aprendiz se aproxima, assim, da relação do 

autor com seu leitor: “As ideias do artista suscitam ideias semelhantes de seu discípulo, 

se a natureza o tiver provido com uma proporção semelhante de poderes-da-mente.”21 

Ou seja; a filosofia, como a arte, também não poderia ser transmissível, pois esta 

também não possui um objeto imitável e comunicável como a ciência de Newton. 

                                                 
18 SUZUKI, Márcio. O Gênio Romântico, pág. 32. 

19 KANT, Immanuel. Philosophische Enzyklopadie pp. 6-7 Apud Suzuki, Márcio. O Gênio Romântico, 

pág. 37. 

20 SCHELLING. Briefwechsel. Carta 450 Apud Suzuki, Márcio. O Gênio Romântico, pág. 239. 

21 SUZUKI, Márcio. O Gênio Romântico, pág. 35. 
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Sendo assim o máximo que um autor pode fazer, como o mestre, é suscitar o despertar 

da própria filosofia de seu leitor, nunca ensinar a sua própria a este. Esta é uma ideia 

muito próxima do conceito novalisiano de nutrir as mais variadas terras (leitores) com 

os mais variados grãos de pólen (fragmentos) presentes em passagens de sua obra de 

mesmo nome. “Amigos, o chão está pobre, precisamos espalhar ricas sementes para 

que nos medrem colheitas apenas módicas.”22 E talvez o formato da escrita em 

fragmentos seja o mais adequado a esta proposta. 

 Logo Novalis e Kant se aproximam quanto uma aparente afinidade conceitual, 

mas novamente parecem se afastar justamente onde tange a aplicação da teoria 

percebida em seus próprios textos, ou seja: na aplicação prática da forma. Kant age 

como se tivesse percebido e apontado para questões que não chegou a explorar 

inteiramente pois estava preso em seu próprio sistema e Goethe parece o ter percebido: 

“Kant deliberadamente se limita num certo círculo e aponta ironicamente para além 

dele.”23 

 Todavia, apesar de todo este âmbito estético citado, Novalis entende a 

necessidade da linguagem lógica-racional, da prosa conceitual arquitetônica. Ele não a 

descarta. Pelo contrário, acredita que o gênio reside justamente em um equilíbrio entre 

os dois âmbitos: 

 Quanto mais confuso é o ser humano, frequentemente os confusos são 

chamados estúpidos, tanto mais pode-se fazer dele através de industriosa 

auto-educação; em contrapartida, os cabeças ordenadas tem de esforçar-se 

para se tornar verdadeiros doutos, enciclopedistas sólidos. Os confusos tem 

de lutar no começo com obstáculos poderosos, penetram apenas lentamente, 

aprendem com fadiga a trabalhar: mas também tornam-se então senhores e 

mestres para sempre. O ordenado penetra velozmente, mas também 

velozmente sai. Alcança logo o segundo grau: mas ali também costuma 

parar. Para ele os últimos passos se tornam penosos, e raramente ele 

consegue convencer-se a, já num determinado grau de maestria, colocar-se 

novamente no estado de um iniciante. Confusão indica excedência de força e 

faculdade, mas relações deficientes; determinidade indica relações corretas, 

mas parcimônia de faculdade e força. Por isso o confuso é tão progressivo, 

tão perfectível, enquanto o ordeiro termina tão cedo como filisteu. Ordem e 

determinidade, por si sós, não são clareza. Através de auto-elaboração o 

confuso chega àquela celestial transparência, àquela auto-iluminação, que o 

                                                 
22 NOVALIS, Pólen. Pág. 36. 

23  GOETHE, Maximen und Reflexionen, 301. In: Werke. Hamburgo, Wegner, 1960, vol. XII p. 407 

Apud SUZUKI, Márcio. O Gênio Romântico. Pág. 74. 
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ordenado tão raramente alcança. O verdadeiro gênio vincula esses extremos. 

Compartilha a velocidade com este último e a plenitude com o primeiro.24  

 Assim como em Novalis, para Márcio Suzuki parece claro que as ideias estéticas 

devem coexistir como em uma relação de mutualismo com as ideias racionais, uma 

dando suporte à outra, como que em um equilíbrio: 

 Ideias estéticas e racionais podem se ligar umas às outras pela oposição 

que mantêm em relação aos conceitos do entendimento, e pela cumplicidade 

que, a partir daí, se estabelece entre elas, uma por assim dizer 

complementando o que falta à outra, e vice-versa: não tendo nenhum 

conceito que lhe possa ser adequado, a ideia estética é a “contrapartida de 

uma ideia racional, que inversamente é um conceito ao qual nenhuma 

intuição pode ser adequada.”25 

 Nesse sentido parecemos encontrar a maior convergência entre o conceito de 

genialidade em Kant e Novalis. Porém, divergindo de Kant, como visto anteriormente, 

Novalis, ao aplicar este âmbito estético na forma de suas obras, o traz categoricamente 

para a relação do autor com o seu texto e rompe com a exclusividade desta relação entre 

o gênio artístico e sua obra. Mas Novalis não se dará por satisfeito e fará crer que este 

ato deva permear não apenas as duas relações citadas mas toda a existência, o trazendo 

para qualquer relação entre indivíduo e mundo: “O mundo precisa ser romantizado. 

Assim encontra-se o sentido originário. Romantizar nada mais é se não uma 

potenciação qualitativa.” 26  

 O gênio, no caso de Novalis, passa então a permear diversas áreas de 

conhecimento, como a literatura, filosofia ou mesmo as ciências. Talvez justamente por 

isso possamos perceber um apagar das fronteiras que delimitam com tanta precisão as 

diferentes áreas de conhecimento que ocorre não só em Novalis mas em todo o 

romantismo jenense, e talvez mesmo apontar para o tema que será explorado pelo 

Nietzsche tardio ou mesmo Foucault, conhecido como Estética da Existência. 

O Si mesmo deve ser construído. O filósofo se aproxima desta construção 

criando elementos artificiais. Esse processo não é o processo natural e 

                                                 
24 NOVALIS, Pólen. Pág. 66. 

25 SUZUKI, Márcio. O Gênio Romântico, págs. 57-58. 

26 NOVALIS, Polen, Pág 142. 
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histórico do Si. Si não é um produto da natureza – não é natureza – não é um 

ser histórico – mas um artístico – uma arte – uma obra de arte.27 

 

*** 

REFERÊNCIAS 

 

BRUNO, Paul W. Kant´s Concept of Genius, Ed. Continuum. 2010, London SE1 7NX 

KANT, Immanuel. Crítica da Razão Pura, Ed. Vozes. 3ª edição, 2012, Petrópolis, RJ 

KANT, Immanuel. Crítica da Faculdade do Juízo, Ed. Forense Universitária. 1993, Rio de 
Janeiro, RJ 

NOVALIS. Pólen, Ed. Iluminuras. 1988, São Paulo, SP 

NOVALIS. Notes for a Romantic Encyclopedia, Ed. State University of New York Press. 
2007, Albany, NY 

SUZUKI, Márcio. O Gênio Romântico, Ed. Iluminuras. 1998, São Paulo, SP 

 

                                                 
27 NOVALIS, Philosophical Writings, Pág 123. 

https://seminarioppglm.wordpress.com/revista-do-seminario-dos-alunos-do-ppglm


 

 

Revista do Seminário dos Alunos do PPGLM/UFRJ, v. 7, n. 1, 2016. (ISSN: 2236-0204) 

https://seminarioppglm.wordpress.com/revista-do-seminario-dos-alunos-do-ppglm    103 

 

O FICCIONALISMO NA FILOSOFIA DA MATEMÁTICA 

CONTEMPORÂNEA 

Guilherme Teixeira Martins Schettini1 

 

 

RESUMO: Este trabalho pretende apresentar sumariamente a posição ficcionalista na 

filosofia da matemática contemporânea, bem como as principais posições concorrentes. 

PALAVRAS-CHAVE: Filosofia da Matemática; Ficcionalismo; Platonismo; 

Nominalismo. 

 

ABSTRACT: This paper intends to present briefly the fictionalist position in the 

philosophy of mathematics, as well as the main competing positions. 

KEYWORDS: Philosophy of Mathematics; Fictionalism; Platonism; Nominalism. 

 

1. Apresentação: 

 Pode-se dizer que a filosofia da matemática contemporânea, enquanto ramo da 

filosofia analítica da linguagem, está basicamente interessada em determinar o 

significado das sentenças e a natureza dos elementos referidos em um dado discurso: o 

discurso matemático. Consideremos a afirmação “2 é um número par”, por exemplo. 

Como devemos interpretar tal sentença? A que tipo de objeto (se é que a algum) se 

refere o sujeito (gramatical e lógico) “2”? Estas são questões pertinentes à filosofia da 

matemática. 

 Dentre as posições já estabelecidas neste debate, o ficcionalismo é aquela que, à 

primeira questão (sobre o conteúdo do discurso matemático), responde que as sentenças 

matemáticas fazem referência a determinados objetos, atribuindo a estes objetos certas 

propriedades (à semelhança do que fazem as sentenças ordinárias sobre o mundo físico, 

como “o copo está sobre a mesa”), e, à segunda (sobre o caráter ontológico dos 

elementos matemáticos), que tais objetos referidos são presumivelmente abstratos (i.e., 

estão fora do espaço e do tempo, não possuem relação causal com os demais objetos e 

são independentes da nossa mente), e que, como tal, não existem.  

 O corolário da posição ficcionalista é, pois, que todas as sentenças matemáticas 

são falsas (à exceção das que possuem quantificação negativa, como “não existe o maior 

número primo”, que, para o ficcionalista, é trivialmente verdadeira, dado que não 

existem números), pois todas fazem referência a objetos que, factualmente, não existem. 

                                                 
1 Mestrando em Filosofia do PPGF-UFRJ. 
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 Apesar de à primeira vista poder parecer esdrúxula, a posição ficcionalista, se 

observada mais atentamente, é dotada de um raro equilíbrio que lhe permite, a um só 

tempo, satisfazer duas das principais demandas da filosofia da linguagem: a 

uniformidade semântica entre diferentes discursos e a parcimônia ontológica. 

 É absolutamente desejável que sentenças como “2 é um número par” e “o copo 

está sobre a mesa”, que têm uma forma lógico-gramatical análoga (quero dizer, uma 

forma do tipo sujeito-predicado), sejam lidas de uma mesma maneira. Se, ao 

confrontados com a última sentença, dizemos que ela atribui uma dada propriedade a 

um certo objeto no mundo (a saber, a de estar sobre a mesa o copo), é esperado que 

tenhamos uma mesma interpretação em relação a “2 é um número par”, com a diferença 

óbvia de que não consideraremos 2 um objeto físico, mas abstrato. Sem dúvida, esta 

leitura uniforme (entre o discurso matemático e o não-matemático) é endossada pelo 

ficcionalismo.  

 Por outro lado, quanto maior for o apelo de uma teoria filosófica a entidades 

não-observáveis, maior será a sua aparência mística. Os ficcionalistas, ao optarem pela 

tese da inexistência dos objetos matemáticos, escapam a esse misticismo, ainda que para 

isso paguem o preço de considerarem falsa toda (ou grande parte) da Matemática 

conhecida.   

 Um candidato para muitos mais natural para explicar o conteúdo do discurso 

matemático e a natureza de seus elementos é o platonismo. Vejamos sumariamente as 

suas teses centrais. 

  

2. O platonismo:      

 Na filosofia da matemática, o platonismo é, em linhas muito gerais, a posição 

que preconiza que (i) as sentenças matemáticas, como “2 é um número par”, fazem 

referência a objetos abstratos (i.e., objetos que estão fora do espaço e do tempo, que não 

possuem relação causal com os demais objetos e que são independentes da nossa 

mente); e (ii) que estes objetos matemáticos abstratos de fato existem. 

 Por consequência, ao atribuírem as justas propriedades aos objetos matemáticos 

abstratos, as sentenças matemáticas são verdadeiras (pode-se mesmo dizer que, por 

serem os objetos matemáticos eternos e imutáveis, as sentenças matemáticas são o que 

há de mais verdadeiro na nossa linguagem).  

 Apesar de captar com sucesso a noção de objetividade que costumeiramente é 

associada ao discurso matemático, a posição platonista enfrenta uma série de objeções 
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ao postular a existência de entidades abstratas. A mais conhecida dessas objeções é o 

que se convencionou chamar de argumento epistemológico. Uma forma correta de 

apresentar tal argumento é a que segue: 

  

  Premissa 1: os seres humanos existem inteiramente dentro do espaço e do 

tempo; 

  Premissa 2: se existem objetos matemáticos abstratos, então eles existem 

fora do espaço e do tempo; 

  Premissa 3: se existem objetos matemáticos abstratos, então o ser 

humano não pode conhecê-los; 

  Premissa 4: de acordo com a posição platonista, existem objetos 

matemáticos abstratos e o ser humano pode conhecê-los; 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  Conclusão: o platonismo é falso. 

 

 Os platonistas, é claro, vêm tentando invalidar esse argumento. Uma forma 

comum de fazê-lo é questionar a verdade da premissa 3, mesmo aceitando a verdade das 

premissas 1 e 2. Estas respostas indicam que há no mínimo controvérsias quanto ao 

caráter definitivo do argumento epistemológico. 

 A despeito disso, a posição platonista tem sido também confrontada com 

objeções mais sutis, como o argumento das reduções múltiplas. Eis na sequência uma 

forma de enunciá-lo: 

 

  Premissa 1: se há sequências de objetos abstratos que satisfazem as 

teorias matemáticas, então há presumivelmente infinitas sequências desse tipo, e não há 

nada de metafisicamente especial com alguma em particular que a torne a sequência dos 

números naturais; 

  Premissa 2: o platonismo está comprometido com a tese de que só há 

uma sequência de objetos abstratos para os números naturais; 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Conclusão: o platonismo é falso. 

 

 Aqui, mais uma vez, os platonistas contra-argumentam. Alguns questionam a 

verdade da premissa 1, e outros dizem que não é necessário aceitar a verdade da 
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premissa 2, pelo que, de um modo ou de outro, o argumento como um todo não seria 

válido. 

  

3. O ficcionalismo: 

 À semelhança do que fizemos com o platonismo, podemos apresentar a posição 

ficcionalista (agora de uma maneira mais rigorosa do que na seção inicial) a partir de 

duas teses centrais, uma semântica e outra ontológica. A tese semântica ficcionalista é a 

de que as sentenças matemáticas, tais como “2 é um número par”, devem ser lidas no 

seu valor de face, i.e., como fazendo referência a objetos matemáticos abstratos (i.e., 

objetos que estão fora do espaço e do tempo, que não possuem relação causal com os 

demais objetos e que são independentes da nossa mente). Percebe-se que a tese 

semântica ficcionalista é idêntica à tese semântica platonista (que foi indicada como “i” 

na seção anterior). 

 A tese ontológica ficcionalista, por sua vez, é a de que tais objetos matemáticos 

abstratos não existem. Trata-se, pois, da negação da tese ontológica platonista (que foi 

indicada como “ii” na seção anterior). 

 A independência entre a tese semântica e a tese ontológica é um pressuposto 

para o ficcionalismo, e talvez só para ele. Em geral, uma interpretação literal do 

discurso matemático vem acompanhada pela crença na existência de entidades abstratas 

(como ocorre com o platonismo), e a descrença em tais entidades, por uma interpretação 

não-standard (ou melhor, revisionista) do discurso matemático (como ocorre com os 

nominalismos). O ficcionalismo é, até onde sabemos, a única posição que concilia uma 

leitura padrão do discurso matemático com a descrença nas entidades abstratas. 

 O preço que o ficcionalismo paga por isso, vimos na seção inicial, é o de 

considerar falsas todas as sentenças matemáticas (à exceção das que possuem 

quantificação negativa). E disso já resulta uma conhecida objeção a essa posição: afinal 

de contas, como o ficcionalismo pode abarcar a noção de objetividade que, de hábito, é 

associada ao discurso matemático? Se todas as sentenças matemáticas são falsas, qual é 

a diferença que o ficcionalista vê entre dizer “2 + 2 = 4” e “2 + 2 = 5”, por exemplo? 

 Para atenderem a essas reclamações, os ficcionalistas são conduzidos a uma 

atitude bastante peculiar em relação ao discurso matemático: a da aceitação sem a 

crença. A sentença “2 + 2 = 4”, dirá o ficcionalista, apesar de fazer referência a 

entidades que não existem [e, por isso, ser falsa], se segue dos axiomas atualmente 

aceitos pela Matemática, diferentemente da sentença “2 + 2 = 5”, que não se segue de 
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tais axiomas. Por isso, continuará o ficcionalista, “2 + 2 = 4” é uma sentença verdadeira 

dentro da “ficção da Matemática”, e “2 + 2 = 5” é uma sentença falsa dentro da “ficção 

da Matemática”. A atitude que nós devemos ter em relação a sentenças que são 

verdadeiras somente dentro de certas ficções, concluirá o ficcionalista, é a da aceitação 

sem a crença. 

 O ficcionalismo tem encontrado uma maior dificuldade, no entanto, para 

explicar a aplicação aparentemente bem sucedida da Matemática nas ciências da 

natureza. O chamado argumento da indispensabilidade, que capta tal dificuldade, pode 

ser assim apresentado: 

 

  Premissa 1 (Realismo científico): nós devemos acreditar na verdade das 

teorias científicas. Caso contrário, o sucesso que têm demonstrado as ciências na 

explicação dos fenômenos da natureza pareceria miraculoso; 

  Premissa 2 (Indispensabilidade): a existência dos objetos matemáticos 

abstratos é indispensável para as teorias científicas que têm explicado o mundo; 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Conclusão 1 (Platonismo matemático): nós devemos acreditar na existência dos 

objetos matemáticos abstratos. 

  Conclusão 2: o ficcionalismo é falso. 

 

  A primeira reação ficcionalista a esse argumento foi a de Hartry Field, hoje 

considerado o pai fundador do ficcionalismo matemático. A estratégia de Field foi a de 

atacar a premissa 2, a partir da nominalização das teorias científicas. Na verdade, Field 

se debruçou apenas sobre a conhecida teoria gravitacional de Newton, tratando de 

retirar dessa teoria qualquer quantificação sobre números ou entidades não-observáveis. 

Com isso, quis demonstrar que a Matemática não é indispensável para as ciências, pelo 

que, podemos dizer hoje, o ficcionalismo estaria salvo. 

 O plano de Field englobava, além da nominalização da teoria gravitacional de 

Newton, a defesa da tese de que a Matemática é uma ciência conservativa, i.e. (falando 

muito grosseiramente), de que a Matemática não “estraga” as teorias físicas em seu 

estado nominal, pelo que pode ser utilizada como uma ferramenta útil para a extração de 

consequências dessas teorias. Field, portanto, era um ficcionalista em relação a 

Matemática, não um cético (quero dizer, não defendia o abandono ou a revisão da 

Matemática, mas apenas a tese de sua dispensabilidade para as ciências). 
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 Apesar de, sem dúvida, ter realizado um trabalho heroico, dificilmente Field 

logrou o que queria com a sua estratégia. O que Field queria, nós sabemos, era provar a 

dispensabilidade da Matemática para as ciências. Mas para mencionar apenas uma 

objeção óbvia ao seu plano, ainda que Field tenha conseguido demonstrar a 

dispensabilidade da Matemática para a teoria gravitacional de Newton (o que, em si, já é 

objeto de muitas controvérsias), faltaria fazê-lo para, simplesmente, todas as demais 

teorias científicas matematizadas (e há quem assegure a inviabilidade disso para teorias 

que supõem curvaturas não-constantes de espaço-tempo, como a teoria quântica, por 

exemplo).    

 Os ficcionalistas, então, têm se atido a aspectos menos evidentes do argumento 

da indispensabilidade, a fim de inviabilizá-lo por caminhos menos dispendiosos. Uma 

das estratégias tem sido a recusa do holismo científico, pressuposto na premissa 1 e 

necessário para que o argumento funcione. De acordo com esse tipo de holismo, as 

teorias científicas devem ser confirmadas (ou refutadas) como um todo, e não uma 

hipótese por vez.  Mas se rejeitamos o holismo científico, então não é necessário que 

acreditemos em todas as entidades postuladas por uma dada teoria científica para 

acreditarmos na verdade dessa teoria. É possível que a teoria científica continue 

verdadeira mesmo que algumas das entidades que ela postula (nomeadamente, as 

entidades abstratas) não existam. Neste caso, os ficcionalistas aceitam as premissas 1 e 

2 do argumento da indispensabilidade, mas não aceitam as suas conclusões. 

 Parece-me, no entanto, que não é a mais adequada nem a estratégia de Field, 

nem a estratégia dos ficcionalistas que rejeitam o holismo científico. Pretendo 

desenvolver, em trabalhos posteriores, a tese de que só uma rejeição radical ao realismo 

científico conseguirá oferecer uma resposta convincente ao argumento epistemológico. 

É claro que, para isso, pagarei o preço de considerar falsas todas as teorias científicas, 

pelo que também pagarei o preço de explicar, sem apelo à noção de verdade, o porquê 

do relativo sucesso das ciências. Mas para quem já acredita piamente que “1 + 1 = 2” é 

uma sentença falsa (no que estou acompanhado por todos os demais ficcionalistas), 

quão pouco problemática pode ser, por exemplo, a crença na falsidade de uma teoria tão 

complexa (e suscetível a erros) como a gravitacional de Newton. 

 Fora o que já foi exposto, há algumas objeções menores que frequentemente são 

dirigidas à posição ficcionalista, e que resultam, no mais das vezes, de mal entendidos. 

Uma dessas objeções provém de uma categorização equivocada da posição ficcionalista: 

só há duas formas possíveis de ficcionalismos, diz ela: ou bem o ficcionalismo é 
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hermenêutico, i.e., (re)interpreta as sentenças matemáticas, tais como “2 é um número 

par”, como se fossem ficções, ou bem o ficcionalismo é revolucionário, i.e., interpreta 

as sentenças matemáticas literalmente, mas as considera falsas, posto que não crê em 

entidades abstratas. No caso do ficcionalismo ser hermenêutico, ele obviamente não 

poderia arrogar para si a condição de provedor de uma semântica uniforme entre o 

discurso matemático e o não-matemático (pois, neste caso, as sentenças matemáticas 

seriam reinterpretadas como ficções, ao passo que as sentenças sobre o mundo físico 

muito provavelmente continuariam a ser interpretadas no seu valor de face). No caso do 

ficcionalismo ser revolucionário, seria comicamente imodesto um filósofo afirmar que 

todas as sentenças da Matemática são falsas. Afinal de contas, que propriedade tem o 

filósofo para fazê-lo? 

 Até onde sei, não há meios para defender o ficcionalismo hermenêutico, e 

ninguém até hoje ousou fazê-lo (muito embora encontremos na literatura designações 

desse tipo, mas que são apresentadas e defendidas em bases distintas da exposta acima). 

O ficcionalismo de que estamos tratando desde o início deste artigo é o revolucionário 

(i.e., aquele que afirma que (i) as sentenças matemáticas devem ser interpretadas 

literalmente, i.e., como fazendo referência a objetos abstratos; que (ii) não existem 

objetos abstratos; e, por conseqüência de (i) e (ii), que (iii) as sentenças matemáticas são 

falsas). O ficcionalista revolucionário tem, parece-me, todo o direito de defender as suas 

teses acerca do discurso matemático, e é esperado que a sua posição seja questionada 

com base em argumentos mais robustos do que o da mera autoridade. 

 Há, finalmente, aqueles que veem nas diferenças entre o discurso matemático e o 

discurso ficcional uma óbvia objeção à posição ficcionalista. Dizem, por exemplo, que a 

consistência é um critério central para a Matemática, mas não o é para as ficções. 

Embora tenham o mérito de explicitar tais diferenças (o que coloca freio nas aspirações 

de certos ficcionalistas de reduzirem o discurso matemático ao discurso ficcional), essas 

observações não chegam a atingir o ficcionalismo aqui apresentado, dado que, como 

vimos, esta posição em nenhum momento se compromete com a tese da inexistência de 

eventuais e importantes diferenças entre a Matemática e a ficção. 

 

4. Outros nominalismos: 

 Costumam ser chamadas de nominalistas as teses na Metafísica que rejeitam a 

existência de universais. Para os nossos propósitos (relacionados à prática da filosofia 

da matemática), os universais são os objetos matemáticos abstratos. Assim, o 
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ficcionalismo, visto há pouco, pode ser considerado uma tese nominalista, posto que 

rejeita a existência de tais objetos. Mas esta não é a única posição nominalista na 

filosofia da matemática. 

 Dentre as demais posições nominalistas, talvez a mais próxima do ficcionalismo 

seja o neo-meinonguianismo, pelo qual (i) as sentenças matemáticas, tais como “2 é um 

número par”, devem ser lidas no seu valor de face; i.e., como fazendo referência a 

objetos matemáticos abstratos; (ii) que tais objetos matemáticos abstratos (i.e., objetos 

que estão fora do espaço e do tempo, que não possuem relação causal com os demais 

objetos e que são independentes da nossa mente) não existem; mas (iii) que as sentenças 

matemáticas são ainda verdadeiras.  

 O problema com tal posição está relacionado ao sentido que os neo-

meinonguianos atribuem à palavra “verdade”. Se os adeptos dessa posição possuem um 

sentido próprio de “verdade”, diferente do ordinário (quero dizer, diferente daquele pelo 

qual uma sentença é considerada verdadeira somente quando o sujeito de tal sentença se 

refere a um objeto existente no mundo que possui exatamente as características 

atribuídas pelo predicado de tal sentença), então o neo-meinonguianismo não se 

distingue essencialmente do ficcionalismo, pois mesmo os ficcionalistas poderiam dizer 

que, dado um sentido diferente de “verdade”, as sentenças matemáticas podem ser 

consideradas verdadeiras. 

 Para o neo-meinonguianismo ser uma posição autêntica, ele precisa se referir ao 

sentido padrão de “verdade”, portanto. Mas, neste caso, ele parece ser simplesmente 

implausível: é no mínimo desarrazoado aceitar a tese semântica (i), aceitar a tese 

ontológica (ii), mas concluir que (iii). Se as sentenças matemáticas se referem a objetos 

que não existem, e se a verdade de uma sentença depende da existência do objeto 

referido, as sentenças matemáticas são necessariamente falsas. 

 Como alternativas ao ficcionalismo e ao neo-meinonguianismo, há uma série de 

nominalismos de paráfrase na filosofia da matemática, defendidos basicamente sob as 

teses de que (i) as sentenças matemáticas não devem ser interpretadas literalmente, i.e., 

como fazendo referência a objetos abstratos; (ii) não existem objetos matemáticos 

abstratos; e (iii) as sentenças matemáticas são verdadeiras. Possivelmente, a forma mais 

comum de nominalismo de paráfrase é aquela que interpreta as sentenças matemáticas 

como condicionais: “2 é um número par”, por exemplo, é lida como “se existissem 

números, então 2 seria um número par”, ou até mesmo como “se 2 é um número, então 

necessariamente 2 é um número par”. 
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 Em seu contra, os nominalistas de paráfrase lidam com a enorme 

implausibilidade que há em se interpretar uma sentença do tipo “2 é um número par” 

como um condicional. Há um princípio interpretativo muito genérico e útil que nos 

ensina a interpretar todas as sentenças literalmente, a menos que haja evidências claras 

de não ser essa a intenção de seu autor. Quando alguém pronuncia algo como “2 é um 

número par”, no entanto, qual seria a evidência clara de que a sua intenção é a de não 

ser interpretado literalmente?  

 Fora isso, os nominalismos de paráfrase não parecem ser capazes de oferecer a 

desejada uniformidade semântica aos diferentes discursos. A sentença “2 é um número 

par”, por exemplo, é lida de uma maneira totalmente diversa da sentença “o copo está 

sobre a mesa”, ainda que, em ambos os casos, a estrutura lógico-gramatical das 

sentenças seja a mesma: sujeito-predicado. No primeiro caso, o nominalista de paráfrase 

vê um condicional. No segundo, interpreta literalmente. Mas como conseguiríamos nos 

comunicar se, para cada sentença, houvesse uma regra diferente de leitura? 

 Finalmente, há na filosofia da matemática contemporânea duas posições que 

endossam uma tese nominalista por meios ainda diversos dos anteriores: tratam-se do 

fisicalismo e do psicologismo. O fisicalismo sustenta que (i) as sentenças matemáticas 

fazem referência a objetos físicos (os números, para os fisicalistas, são “pilhas de 

objetos físicos”, e estão, portanto, dentro do espaço e do tempo, pelo que também 

possuem massa e todas as demais propriedades dos objetos físicos); e que (ii) as 

sentenças matemáticas, ao descreverem corretamente essas pilhas de objetos físicos, são 

verdadeiras. 

 Ironicamente, é uma proposição da Física Moderna que traz a maior das 

objeções ao fisicalismo: de acordo com aquela teoria, a quantidade de objetos físicos 

existentes no mundo é finita. Por outro lado, sabemos que a quantidade de objetos 

matemáticos existentes é presumivelmente infinita. A teoria dos conjuntos, por 

exemplo, assegura a existência de infinitos conjuntos com infinitos elementos. A 

posição fisicalista parece, então, simplesmente incapaz de dar conta desses infinitos na 

Matemática. 

 O psicologismo, por seu turno, defende que (i) as sentenças matemáticas fazem 

referência a objetos mentais (os números, para os mentalistas, são algo como “ideias na 

nossa mente”, pelo que estão dentro do espaço e do tempo e possuem uma causa: a 

mente humana); e que (ii) as sentenças matemáticas, ao descreverem corretamente essas 

ideias na nossa mente, são verdadeiras.  
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  Aqui, mais uma vez, a objeção resulta da existência do infinito na Matemática. 

Decerto conseguimos conceber, mesmo que com muita vagueza, a ideia do infinito. Mas 

já seria intelectualmente desonesto afirmar o mesmo em relação aos infinitos conjuntos 

com infinitos elementos. Em suma, o psicologismo tampouco parece ser capaz de 

oferecer uma explicação razoável para a existência de tais objetos. 

 

5. Considerações finais: 

 Talvez não seja exagero dizer que o ficcionalismo é uma posição bastante 

robusta na filosofia da matemática contemporânea, sobretudo se os critérios de robustez 

adotados forem os propostos por Benacerraf : a uniformidade semântica e a parcimônia 

ontológica. 

 Por um lado, o ficcionalismo está em aparente vantagem em relação aos demais 

nominalismos por defender uma interpretação mais plausível para as sentenças 

matemáticas, calcada na tese de que estas sentenças devem ser lidas no seu valor de face 

(da mesma maneira como são lidas as sentenças ordinárias sobre o mundo físico). 

 Por outro lado, o ficcionalismo também está em aparente vantagem em relação à 

posição platonista, dado que, por não se comprometer com a existência de entidades 

não-observáveis (a saber, os objetos matemáticos abstratos), possui uma ontologia mais 

econômica do que o platonismo. Este segundo critério de Benacerraf, há muito adotado 

na Filosofia, na Matemática e nas ciências da natureza, talvez seja melhor atribuído ao 

filósofo medieval Guilherme de Ockham, para quem as entidades de uma dada teoria 

não deveriam ser multiplicadas além da necessidade. Se este princípio for válido, e se 

for possível aplicá-lo neste caso, então a vantagem do ficcionalismo em relação ao 

platonismo não é só aparente: é real. 

 Restam, sem dúvidas, alguns desafios ao ficcionalismo. O maior deles é, 

possivelmente, oferecer uma resposta mais convincente para o argumento da 

indispensabilidade da Matemática nas ciências. Esbocei, em sessões anteriores, a ideia 

de que esta resposta só virá com uma tese anti-realista em relação à ciência (parece-me 

que o ficcionalismo na Matemática deve vir acompanhado pelo ficcionalismo na 

ciência). Mas estes são tópicos que pretendo desenvolver mais detalhadamente em 

trabalhos futuros. 

*** 
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