
SciELO Books / SciELO Livros / SciELO Libros 
 
ALVES, M.A., ed. Cognição, emoções e ação ao longo da história 
da filosofia. In: Cognição, emoções e ação [online]. São Paulo: 
Cultura Acadêmica; UNICAMP; Centro de Logica, Epistemologia 
e Historia da Ciencia, 2019. pp. 38-122. CLE collection, vol. 84. 
ISBN: 978-85-7249-019-1. Available from: 
http://books.scielo.org/id/hcrqt/pdf/alves-9788572490191-05.pdf. 
https://doi.org/10.36311/2019.978-85-7249-019-1. 

 

All the contents of this work, except where otherwise noted, is licensed under a 
Creative Commons Attribution 4.0 International license. 

Todo o conteúdo deste trabalho, exceto quando houver ressalva, é publicado sob 
a licença Creative Commons Atribição 4.0.  

Todo el contenido de esta obra, excepto donde se indique lo contrario, está bajo 
licencia de la licencia Creative Commons Reconocimento 4.0. 

 

 

 

 
 

Parte I - Cognição, emoções e ação ao 
longo da história da filosofia 

 
 

Marcos Antonio Alves (org.) 

http://books.scielo.org/id/hcrqt/pdf/alves-9788572490191-05.pdf
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Parte I
Cognição, emoçõeS e ação ao longo da 

hiStória da filoSofia



Marcos Antonio Alves (Org.). Cognição, emoções e ação. Coleção CLE, v. 84, pp. 39-54, 2019.

razão, deSejo e oS limiteS daS eSColhaS daS 
açõeS na filoSofia PrátiCa ariStotéliCa

Reinaldo Sampaio Pereira
Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” – Unesp

reinaldo.pereira@unesp.br

introdução

Em diferentes momentos, Aristóteles, ao propor a alma como 
princípio de movimento, pode distinguir, de certo modo, o comportamen-
to dos entes animados dos entes inanimados. Dividindo a alma em partes, 
propõe que cada uma delas proporciona certas capacidades, certas poten-
cialidades aos entes animados. Tais capacidades conferem certa natureza a 
tais entes que os possibilitam (em maior ou menor grau) não terem os seus 
comportamentos determinados pelos contextos nos quais estão inseridos.

Neste capítulo, consideramos três partes da alma, a saber, a vege-
tativa, a desiderativa e a racional calculativa. A parte racional calculativa 
(em operação conjunta com a parte desiderativa) possibilita àquele que a 
possui, ao homem, escolher como agir. A capacidade de escolha das ações, 
como examinaremos adiante, possibilita àquele que escolhe comporta-
mento distinto dos demais entes animados.

Nosso propósito, neste texto, é examinar, de certo modo, as po-
tencialidades conferidas pelas partes da alma para, então, atentar para po-
tencialidades específicas engendradas pela capacidade de escolha. Se, por 
um lado, essa capacidade permite àquele que escolhe não ter a sua ação 
determinada pelo contexto no qual o agente moral está inserido, por outro 
lado, tal capacidade não é de escolha livre sobre como agir.

1 razão, deSejo e eSColha no domínio étiCo

Um dos grandes problemas implicados na análise ética concerne 
ao exame sob quais condições é possível imputar a responsabilidade de 
uma ação a um agente moral. Na concepção Aristotélica, a possibilidade 
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de imputar ao agente moral a responsabilidade das suas ações exige que 
lhe seja possível engendrá-las. Neste sentido, a investigação ética exige o 
exame de como é possível ao agente moral engendrar ações. Uma das vias 
de análise do agente moral enquanto engendrador das suas ações consiste 
em examinar tal engendramento da perspectiva das faculdades responsá-
veis pelo agir. Este exame não é simples, na medida em que, para o agente 
moral, não há apenas uma faculdade engendradora de ações.

O engendramento de ações pelo agente moral se dá a partir de 
uma complexa operação entre ao menos duas faculdades (DA 433a10). 
Tal operação difere da operação dos animais irracionais ao engendrar suas 
atividades. Isso porque estes não possuem a faculdade (própria ao homem) 
que lhes possibilita vislumbrar contrários e calcular o que devem fazer em 
cada contexto que a eles se apresenta. Diferentemente do animal irracio-
nal, o homem possui certa capacidade racional. Ele possui, nos termos de 
Met. Θ 2, potência racional (dynamis meta logou). Tal capacidade conferida 
por uma certa razão, pelo logos, possibilita-lhe calcular como agir segundo 
contrários, o que lhe permite agir de um modo ou de outro. Já o animal 
irracional, ainda nos termos de Met. Θ 2, possui potencialidade irracional 
(dynamis alogos). A potencialidade do animal irracional, justamente por 
ele não possuir o logos, não é de contrários, não lhe sendo possível calcular 
sobre como deveria agir em cada contexto que a ele se apresenta. 

A potencialidade racional possibilita às ações dos homens não se-
rem determinadas exclusivamente pelo contexto externo no qual eles estão 
inseridos. Faz-se necessário, então, a Aristóteles, examinar como uma certa 
razão confere potencialidade para o homem agir ou de um modo ou de 
outro. Não uma razão que, por si, possa iniciar ações. O Estagirita não 
propõe uma razão que, por si, seria capaz de engendrar ações. Sua proposta 
é que outra faculdade seria necessária para tal. Para Aristóteles (2006), o 
desejo é móvel último das ações, o que vale dizer: sem desejo, não há ações 
(DA 433a16).

Se, por um lado, a razão, por si, não confere potencialidade para o 
homem engendrar ações ou quaisquer tipos de atividades, por outro lado, 
o desejo, por si, confere potencialidade para atividades (DA 433a24), mas 
não para atividades segundo a possibilidade de escolher agir de um modo 
ou de outro. O desejo, operando sozinho, confere potencialidade para os 
animais irracionais e para os racionais reagirem ao mundo, sem poderem, 
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a partir dos determinantes do contexto no qual estão inseridos, escolher 
como agirem. Realizar atividades segundo causas eficientes que são exterio-
res aos ‘agentes’ (causas essas determinantes dos seus comportamentos) não 
possibilita o engendramento da esfera ética, em Aristóteles, uma vez que, 
se aquele que realiza uma atividade ‘x’ assim a realiza porque o contexto 
externo o inclinou de modo necessário a um único tipo de atividade (por 
causas eficientes que lhe são exteriores, não residindo, propriamente, em 
tais ‘agentes’, o princípio das suas atividades), quem assim realizou a ati-
vidade ‘x’ não pode ser por ela responsabilizado. Não podendo tal ‘agente’ 
ser responsabilizado pela sua atividade ‘x’, ele não pode ser avaliado moral-
mente por tê-la realizado. A possibilidade de imputar a responsabilidade de 
uma ação ao agente que a realiza pressupõe que ele seja princípio da mesma 
em um sentido forte, pressupondo que ele possa agir de um modo ou de 
outro e não apenas principiar movimento sem o mesmo ter sido objeto 
de escolha (assim como um animal irracional ao morder uma pessoa). É 
apenas a operação conjunta do desejo com certa razão que torna possível 
ao agente moral agir de um modo ou de outro, que lhe possibilita escolher 
como agir, tornando-o, propriamente, princípio da sua atividade, o que 
possibilita responsabilizá-lo pela mesma, engendrando o domínio ético. 
Aristóteles necessita, portanto, examinar como operam desejo e razão prá-
tica no engendramento das ações de modo ao agente moral não apenas rea-
gir a causas eficientes exteriores que sobre ele operam, mas engendrar ações 
(enquanto atividades resultantes de escolha) a partir de causas eficientes 
que lhe são imanentes.

2 o ComPortamento doS enteS inanimadoS e doS animadoS que PoSSuem 
aPenaS a Parte VegetatiVa da alma

Para os comportamentos dos entes não serem meramente movi-
mentos engendrados por causas eficientes que lhe são externas, mas para 
eles poderem iniciar ações na contingência que o mundo comporta, é 
forçoso que haja em tais entes algo que principie movimento1.

1 Como é bem sabido, Aristóteles faz distinção entre os mundos supralunar e sublunar. Como se trata 
aqui de um exame da perspectiva ética, todas as vezes que utilizarmos a palavra ‘mundo’, faremos 
referência ao mundo sublunar. Outra observação a ser feita de início: quando se examina o comporta-
mento dos entes do mundo na filosofia aristotélica, convém distinguir os componentes externos (isto 
é: aquilo que é próprio ao mundo no qual os entes considerados estão inseridos) dos componentes 
internos (aquilo que é próprio aos entes considerados). Não temos, aqui, como propósito examinar 
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Em relação aos entes inanimados, o filósofo distingue (por exem-
plo, em Ética a Eudemo 1224a25) o movimento destes do movimento 
dos entes animados. Os entes inanimados não possuem princípio motor 
para originar movimento. Este seria originado, de certo modo, por prin-
cípios externos. Tais entes não possuiriam princípio interno engendrador 
de movimento que lhes conferiria potencialidade para se comportarem 
de um modo diferente do único modo como lhes é próprio em cada 
contexto. De certo modo, portanto, os comportamentos dos entes ina-
nimados (considerando a natureza material e também formal de cada 
um) seriam determinados por causas eficientes que lhe são externas. Isto 
significa que seu comportamento natural seria resultante da sua natureza 
e do contexto no qual está inserido. No concernente à determinação do 
comportamento do ente pela sua natureza, como observa o Estagirita: ao 
que é quente só é possível esquentar (Met. Θ 1046b19). Não há nada na 

os elementos externos aos entes. No concernente a eles, aos elementos externos, para nosso propósi-
to, cabe-nos apenas observar que o mundo no qual os entes estão inseridos comporta necessidade e 
contingência, e é na contingência do mundo que é possível aos entes se comportarem de um modo 
ou de outro. Portanto, é apenas na contingência do mundo que é possível o domínio da esfera ética. 
Ademais, observemos que, em Aristóteles, não é o corpo, mas a alma que é princípio de movimento. 
Sendo assim, cabe-nos, aqui, examinarmos a alma enquanto principiadora de movimento. No segundo 
capítulo do livro I do De Anima, em uma estratégia típica da análise aristotélica (qual seja, resgatar 
o que os seus predecessores e contemporâneos manifestaram em relação ao objeto que irá analisar), 
o Estagirita observa que diversos filósofos trataram da alma enquanto princípio de movimento. Por 
exemplo: Demócrito (DA 404a10); os pitagóricos (404a21); Anaxágoras (404a25); Tales (405a19); 
Platão, no Timeu (406b25) etc. Seguindo certa orientação dos seus predecessores e contemporâneos 
mais reputados, Aristóteles propõe reiteradamente no De Anima (como em 427a17, 432a15 etc) que 
o elemento principiador de movimento é a alma. Nosso objeto de análise, neste capítulo, pressupõe o 
exame da alma enquanto princípio de movimento. Neste sentido, nossa proposta, aqui, não é examinar 
a alma da perspectiva do exame mais cuidadoso e geral feito no De Anima, mas examiná-la apenas 
naquilo que concerne às suas partes que estão diretamente implicadas no nosso exame, enquanto 
principiadoras de certos tipos de movimentos, quais sejam estes movimentos: as ações do agente moral. 
Para pensarmos tal engendramento deste tipo de movimento (o engendramento das ações) por parte 
da alma, recorreremos sobretudo à distinção das partes da alma feita em EN I 13 e EN VI 1. Em uma 
rápida retrospectiva: em EN I 13, Aristóteles primeiramente distingue uma parte racional de uma parte 
irracional da alma, voltando a atenção (por, imediatamente a seguir, o Estagirita tratar da virtude ética) 
para a parte irracional da alma. Esta é subdividida em duas: a parte vegetativa e a parte desiderativa. Em 
EN VI 1, uma vez que tratará da virtude dianoética (após a análise da virtude ética até o final de EN V), 
o Estagirita volta a atenção para a parte racional da alma, subdividindo-a em duas: uma racional ‘cien-
tífica’ e uma ‘calculativa’. Quando se trata das faculdades responsáveis pelo engendramento das ações, 
no concernente às quatro partes da alma mencionadas, importa ao Estagirita sobretudo as partes desi-
derativa e racional calculativa da alma, uma vez que a operação conjunta de ambas possibilita ao agente 
moral se tornar princípio das suas ações, enquanto tal operação conjunta da parte desiderativa e da 
parte racional calculativa confere ao agente moral a possibilidade de escolha (proairesis) de como agir.
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natureza do que é quente que possa alterar o seu comportamento, isto é, 
que o possibilite esfriar.

No que diz respeito às determinações do comportamento do ente 
pelo contexto no qual ele está inserido: dois entes inanimados de mesma 
composição material e mesma forma necessariamente comportar-se-ão 
do mesmo modo em um mesmo contexto: um ente constituído de fogo, 
em movimento natural, tenderá necessariamente (e aqui necessário está 
sendo empregado em seu sentido incondicional, enquanto aquilo que 
não pode ser de outro modo, como em Met. Δ 1015a34) para cima, seu 
lugar natural. O fogo, por natureza, move-se para o alto (Fís. 192b34). 
Tal movimento é para o seu lugar natural. Mas é possível também que o 
ente constituído de fogo dirija-se para baixo. Neste caso, em movimento 
violento (movimento que não o direciona para o seu lugar natural), mo-
vimento esse gerado não por ele próprio, mas por algo que lhe é exterior. 
Nos termos Aristotélicos, no exemplo acima do fogo: a causa eficiente de 
tal movimento não reside no próprio ente (nem mesmo nele enquanto 
outro), mas lhe é exterior. A possibilidade de o comportamento de um 
ente inanimado poder ser de um modo (em movimento natural) ou de 
outro (em movimento violento) não lhe confere a potencialidade de, por 
si, comportar-se de um modo ou de outro.

Se, por um lado, certo comportamento do ente inanimado não é 
necessário de modo incondicional, como no caso de certas propriedades 
das figuras geométricas (como a somatória dos ângulos internos de um 
triângulo ser necessariamente igual a dois ângulos retos), por outro lado, 
do ponto de vista da sua capacidade de, por si, engendrar movimentos 
distintos, o comportamento do ente inanimado é necessariamente de um 
único modo. Para que um ente possa, por si, comportar-se distintamente, 
faz-se necessário que ele possua algo que seja princípio de movimento. Em 
Aristóteles, a alma é princípio de movimento.

Diferentemente dos entes inanimados, cujo comportamento é de-
terminado por causas eficientes externas que sobre eles operam, a alma, 
enquanto princípio de movimento, permite ao ente que a possui engen-
drar movimento por si (ainda que sejam entes que possuem apenas as par-
tes mais ‘simples’ da alma, como apenas a parte vegetativa, no caso dos 
vegetais), quando o contexto externo no qual tais entes animados estão 
inseridos assim o permite. Uma semente, por exemplo, desde que encontre 
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as condições necessárias para tal, por si pode se desenvolver em árvore. 
As sementes, as plantas etc, por terem a parte vegetativa da alma (isto é, a 
parte da alma responsável por funções como o nascimento, o crescimen-
to, a reprodução e o perecimento), possuem o princípio de tais alterações 
nelas próprias. Isto torna o comportamento das plantas, em boa medida, 
distinto do comportamento dos entes inanimados (cujos comportamen-
tos, quando possuem mesma natureza, são similares em contextos externos 
similares; sendo as suas naturezas material e formal distintas, terão com-
portamentos distintos, ainda que em um mesmo contexto externo).

De modo distinto do que ocorre com os entes inanimados, nos 
animados que possuem apenas a parte vegetativa da alma, em parte o seu 
vir-a-ser e o seu comportamento são motivados pela alma. Ou seja, a causa 
eficiente reside no próprio ente e não necessariamente em um outro. Os 
entes inanimados estão sujeitos a um necessitarismo físico. Já os anima-
dos que possuem apenas a parte vegetativa da alma estão menos sujeitos 
a tal necessitarismo físico. Eles possuem princípio de movimento, ainda 
que não possam escolher como agir, ou seja, não lhes seja possível agir 
de modo distinto do modo como lhes é próprio em um contexto dado. 
Encontrando condições externas para tal, o ente que possui apenas a parte 
vegetativa da alma, de certo modo, é causa do seu próprio vir-a-ser.

3 o ComPortamento doS animaiS irraCionaiS

Diferentemente dos entes inanimados e dos animados que pos-
suem apenas a parte vegetativa da alma, os animais irracionais estão ainda 
menos sujeitos a um certo necessitarismo do mundo, uma vez que possuem 
(outra parte da alma, a saber, o) desejo e, com isso, possuindo um outro 
tipo de princípio de movimento. Os animais irracionais, semelhantemente 
ao que ocorre com as plantas, por também possuírem a parte vegetati-
va da alma, exercem as atividades próprias a tal parte. Eles são gerados e 
se desenvolvem, podem procriar, perecem etc. Mas os animais irracionais 
possuem também a parte desiderativa da alma, não possuída pelas plantas, 
possibilitando-lhes atividades que não são próprias a elas (e tampouco aos 
entes inanimados). O desejo, próprio à parte desiderativa da alma, permite 
ao animal irracional múltiplas atividades principiadas por ele, assim como 
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é possível a um cachorro latir e morder, quando possui tais desejos e não há 
nenhum impedimento externo para realizar tais atividades.

Os animais irracionais formam representações2 dos entes do mun-
do e reagem em relação a tais representações. Eles buscam o que represen-
tam como prazeroso e fogem do que representam como doloroso. Assim, 
se um animal irracional, ao formar a representação de um objeto, repre-
sentá-lo como prazeroso, inclinar-se-á a (terá o desejo de) buscar tal obje-
to representado. Por outro lado, se um animal irracional representar um 
objeto como doloroso, ele inclinar-se-á a (terá o desejo de) evitar o objeto 
de tal representação. Um animal irracional, uma vez educado (tendo nele 
sido formada uma certa disposição) para representar algo como prazeroso, 
ele tenderá a buscar o objeto de tal representação; assim como, tendo sido 
educado (nele tendo sido formada certa disposição) para representar algo 
como doloroso, ele tenderá a evitar o objeto de tal representação.

2 Na concepção Aristotélica, tanto os animais irracionais quanto os racionais formam, a partir da 
faculdade da imaginação (phantasia), representações dos entes. A partir dos chamados perceptíveis 
próprios e perceptíveis comuns, apreendidos pelos sentidos, tais perceptíveis são reunidos na faculdade 
da imaginação, formando as representações. Mesmo animais irracionais, portanto, formam represen-
tações de um certo tipo (representações sensíveis - DA 434a6), uma vez que, para a formação destas, 
faz-se necessário duas faculdades, as quais os animais irracionais possuem, a saber, os sentidos e a 
imaginação. Diferentemente dos animais irracionais, aos racionais é possível formar representação não 
apenas a partir do apreendido pelos sentidos (os denominados perceptíveis próprios e os perceptíveis 
comuns). Aos animais racionais é possível formar representações a partir dos perceptíveis próprios e 
comuns, apreensíveis pelos sentidos (e reunidos na imaginação), e também representações a partir do 
que é fornecido por uma certa razão (DA 434a7). Não nos importa, neste texto, examinar a proposta 
de Aristóteles concernente ao modo como são formadas as representações, tanto as sensíveis como as 
‘racionais’ (DA 433b29). Aqui nos importa apenas, primeiro, observar que as atividades realizadas 
pelos animais irracionais, bem como as ações realizadas pelos animais racionais, elas são realizadas 
a partir de representações formadas por ambos. Os desejos, móveis das atividades (dos animais irra-
cionais) e das ações (dos animais racionais), são dependentes das representações feitas por ambos os 
grupos de animais (DA 433b28). Segundo e principalmente: importa-nos aqui que as representações 
dos animais, tanto os irracionais como os racionais, podem se apresentar como prazerosas ou dolorosas. 
Em Aristóteles, o animal (tanto o irracional quanto o racional) tende a buscar aquilo que ele representa 
como prazeroso e a fugir daquilo que representa como doloroso. Neste sentido, o seu comportamen-
to, em certa medida, é dependente de como representa algo , se como prazeroso ou como doloroso. 
Certa razão do animal racional (diferentemente do que ocorre com o animal irracional), permite-lhe 
representar algo também como bom ou mau. O animal racional, portanto, pode representar algo como 
prazeroso ou doloroso e também como bom ou mau. O animal racional pode, então, representar algo 
como: 1) bom e prazeroso; 2) bom e doloroso; 3) mau e prazeroso e 4) mau e doloroso. Caberá ao 
animal racional escolher, ao agir, se irá ceder às suas inclinações imediatas em relação ao que representa 
como prazeroso ou doloroso ou se escolherá o que representa como bom, ainda que o mesmo seja 
representado como doloroso (DA 433b5).
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Como visto, de desejos distintos, em um mesmo contexto, 
ações distintas podem ocorrer. Ainda assim, o contexto é, de certo 
modo, determinante da ‘ação’ realizada pelo animal irracional, na me-
dida que, para este, em certos momento e contexto, ou uma ação é 
representada como prazerosa ou como não prazerosa, sendo, portanto, 
o animal em questão inclinado para uma única ação. Do ponto de vista 
da exterioridade do agente, o contexto possibilita tão somente ações 
necessárias. Isso porque, da perspectiva da sua interioridade, conduz o 
animal irracional a ter, em determinado momento, um único tipo de 
desejo, pois ele ou representa algo como prazeroso ou como doloroso, 
engendrando-lhe o desejo de buscar o representado como prazeroso e 
evitar o representado como não prazeroso. Não possuindo o animal ir-
racional, além do desejo, outro móvel principiador das suas atividades, 
estas são, de certo modo, realizadas necessariamente, pois o desejo não 
é de contrários ao mesmo tempo.

O campo de atividades do animal irracional não é determinado do 
mesmo modo como ocorre, por exemplo, com as plantas, pelo contexto no 
qual ele está inserido. Não obstante, as suas atividades são, de certo modo, 
determinadas pelo contexto no qual ele está inserido: ao animal irracional 
não são possíveis os contrários, quando não considerados em momentos e 
contextos diversos, mas em um único momento. A referência a um único 
momento e não a momentos distintos, quando se trata das atividades dos 
animais irracionais, apresenta-se como condição necessária para considerar 
a impossibilidade destes ‘agirem’ de um modo ou de outro. Se, por um 
lado, o contexto externo pode apresentar-se diversamente a um animal 
irracional em momentos distintos e, consequentemente, possibilitar ati-
vidades diversas, por outro lado, quando pensado não da perspectiva da 
sucessão, mas da simultaneidade, apenas um único contexto externo, em 
determinado momento, pode apresentar-se a ele. Assim, uma única ativi-
dade lhe é possível. Desta perspectiva, para que houvesse a possibilidade de 
atividades contrárias em um mesmo contexto, seria forçoso que o desejo 
do animal irracional fosse de contrários em um mesmo tempo e em relação 
a um mesmo objeto do desejo. Portanto, seria mister que algo fosse repre-
sentado simultaneamente como prazeroso e também como doloroso ao 
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animal irracional, uma vez que o seu desejo o inclina a buscar o prazeroso 
e a fugir do doloroso3.

Não se trata, aqui, do que é representado como prazeroso em de-
terminado momento e, posteriormente, como não prazeroso, como um 
alimento, que pode ser representado como prazeroso quando o animal está 
com fome e, uma vez saciada a fome, como não prazeroso. Em determina-
do instante, ou o animal irracional representa o alimento como prazeroso 
ou como não prazeroso. Dessa perspectiva, uma única ação lhe é possível, 
não cabendo a ele, portanto, escolher como agir (EN III 1111b7). A rigor, 
a possibilidade de escolha não se caracteriza como a capacidade de, em 
momentos diversos, agir diversamente, mas, simultaneamente e em um 
mesmo contexto, poder agir ou de um modo ou de outro.

4 o ComPortamento doS animaiS raCionaiS

Tendo o desejo como principiador de ações, à certa semelhança do 
que ocorre com os animais irracionais, ao homem é possível, em um certo 
contexto, representar algo como prazeroso, buscando-o, e, tempos depois, 
representá-lo como não prazeroso, evitando-o; isto é, seu desejo pode vir 
a ser alterado em momentos distintos. Assim como (em um exemplo que 
não é do domínio prático) alguém que representa o leite como prazeroso 
na infância pode normalmente ter o desejo de bebê-lo. Se, na vida adulta, 
passar a representar o leite como não prazeroso, poderá não ter mais o 
desejo de bebê-lo. Passaria, possivelmente, a evitá-lo, sendo essa alteração 
de comportamento resultado não necessariamente de um cálculo racional, 
mas do seu desejo.

A alteração de comportamento em tempos sucessivos como ilus-
tramos acima é possível ao homem e ao animal irracional, por possuírem 
a faculdade desiderativa da alma. Entretanto, há outra alteração possível 
apenas ao ser humano, por possuir também outra faculdade da alma que 
opera no engendramento das ações, a faculdade racional calculativa. Ela 

3 S. Tomás, comentando a passagem Met. Θ 1046b5, observa que as coisas naturais ‘agem’ em ra-
zão das suas formas. Não sendo possíveis formas contrárias a um mesmo ente, decorre que às coisas 
naturais não cabem os contrários, confira Aquino (1995). De certo modo semelhante, os animais 
irracionais ‘agem’ em função do desejo. Não sendo possíveis desejos contrários a um mesmo animal 
irracional ao mesmo tempo, segue-se que ele (da perspectiva da simultaneidade) não tem potenciali-
dade de contrários.
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lhe possibilita operar com outro tipo de representação (que não apenas a 
de algo como prazeroso ou doloroso). Trata-se da representação de algo 
como bom ou mau, o que lhe possibilita calcular qual ação realizar, se a 
representada como prazerosa ou como dolorosa, ou se a representada como 
boa ou como má.

De certo modo, a especificidade exposta acima faz com que, em 
um mesmo momento, torna-se possível ao homem realizar ou uma ação 
ou outra. Ele pode, por exemplo, se representa uma ação como prazerosa, 
mas má, calcular sobre se age segundo o prazer (segundo as suas inclinações 
imediatas) ou segundo tal ação lhe parece boa (segundo o que lhe aparenta 
ser bom), como observará o Estagirita, por exemplo, em DA 433b4. Dito 
de outro modo: o agente moral pode deliberar e escolher se agirá de um 
modo (segundo o que lhe dá prazer) ou de outro (segundo se a ação é boa).

A capacidade de escolha é assegurada ao agente moral por certa 
razão. A ele é necessário que possa representar uma ação como sendo boa, 
e que possa, ademais, calcular se deve agir de um modo ou de outro. A 
capacidade racional calculativa do homem, a qual lhe possibilita escolher 
como agir, faz com que consiga ficar menos preso ao contexto no qual está 
inserido que o animal irracional.

Entretanto, mesmo em relação ao homem, a capacidade de esco-
lha é, em certa medida, não totalmente livre, pois o móvel último da ação 
do agente moral é o seu desejo (DA 433a23). Como já mencionamos: 
não há, na concepção do Estagirita, uma razão prática que, por si, possa 
engendrar ações.

A faculdade desiderativa da alma do agente moral é a responsável 
última, de certo modo, pelo engendramento das ações. O desejo, operan-
do conjuntamente com a razão calculativa do agente moral confere-lhe 
capacidade (a qual o animal irracional não possui, por não lhe ser própria 
a razão) de escolha de como agir. Sendo assim, as escolhas do agente moral 
são resultantes não apenas das condições externas a ele, mas também de 
condições internas. Assim, por exemplo, para que um agente moral possa 
escolher algo, este objeto de escolha necessita estar ao seu alcance. Um via-
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jante em um deserto pode escolher beber ou não um pouco de água apenas 
se a água estiver ao seu alcance naquele local e naquele momento.4

O homem possui uma certa razão (prática) que lhe confere a ca-
pacidade de vislumbrar contrários (Met. Θ 1046b23). Tal capacidade lhe 
permite escolher agir ou de um modo ou de outro, fazendo com que ele 
não fique tão sujeito ao contexto no qual ele está inserido como os animais 
irracionais. Ao homem é possível propriamente engendrar ações. O agente 
moral possui a capacidade de escolher como agir em cada contexto, se ele 
buscará o que representa como bom ou mau ou se cederá ao que representa 
ser prazeroso (ainda que não lhe aparente ser bom). Mas essa capacidade 
não é a de escolha livre sobre o que pretende fazer, muito menos a de esco-
lha dos fins por ele buscados. Ao agente moral é possível escolher apenas 
o que está ao seu alcance (EN III 1111b29). Um problema aqui reside em 
saber o que pode ser entendido com o ‘estar ao alcance do agente moral’.

5 limiteS da eSColha

De certo modo, estão ao alcance do agente moral as ações que 
lhe são passíveis de escolha. No concernente às escolhas do agente moral, 
como observamos, elas não são totalmente livres. E não são totalmente 
livres porque, do ponto de vista externo, pode haver impedimentos para 
algumas ações do agente moral. Do ponto de vista interno, ele pode não 
ter potencialidade, capacidade para agir de um modo ou de outro. Ainda 
do ponto de vista interno: as ações do agente moral não são totalmente 
livres porque elas não são resultados apenas de cálculos, da deliberação 
sobre como ele deveria agir. O agente moral não necessariamente consegue 
agir segundo os cálculos feitos (ainda que bons) sobre como deveria agir, 
pois o móvel último da ação é o desejo (DA 433a16-19). Uma implica-
ção imediata de tal proposta é que os impulsos do agente moral, dos seus 
desejos, nem sempre são concordes com a orientação da boa deliberação 
da sua razão prática, por mais que tal agente moral possua boa capacidade 
deliberativa acerca de como deve agir para agir moralmente bem. A escolha 
deliberada do agente moral, portanto, muitas vezes pode não ser fácil, uma 

4 O domínio do desejo é mais amplo que o domínio das escolhas, em Aristóteles. Ao agente moral é 
possível escolher apenas o que está ao seu alcance, mas a ele é possível desejar também o que não está 
ao seu alcance, confira, por exemplo, EN III 1111b20-27.
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vez que o seu desejo pode arrastá-lo para ações outras que não aquelas para 
as quais apontam a sua boa deliberação. Ademais, há alguns impedimen-
tos para que o agente moral possa agir de um certo modo. Também dessa 
perspectiva, a de impedimentos de ações do agente moral, novamente ob-
servamos: as escolhas do agente moral não são totalmente livres.

Consideremos, então, algumas condições que fazem com que o 
agente moral não possa escolher livremente como agir, que fazem com que, 
muito embora a sua razão lhe confira a capacidade de escolha, essa capa-
cidade não é a de escolher livremente como agir em cada contexto. Neste 
sentido, consideremos primeiramente I) dois dificultadores que impedem 
o agente moral de escolher livremente segundo um mero cálculo racional. 
A seguir, II) quatro impeditivos para que o agente moral possa escolher 
como agir e, por fim, III) um impeditivo de escolhas do agente moral, mas 
que não faz com que, de um certo modo, não esteja ao seu alcance o visado 
por tais escolhas.

Comecemos pelos I) dois mencionados casos de dificultadores 
para as ações do agente moral de um certo tipo, mas que não configuram 
impeditivos para tais ações, portanto não fazendo com que as ações não 
estejam ao alcance do agente moral:

Em um primeiro caso: I1) a disposição (hexis) do agente moral 
pode fazer com que ele tenha inclinação para agir de modo distinto como 
a sua razão prática assim o orienta a fazê-lo, podendo dificultar (e muito, 
algumas vezes) as escolhas segundo a orientação da sua razão prática, calcu-
lativa. O agente moral pode bem calcular para saber o que deverá fazer para 
agir bem e, ainda assim, o seu desejo (em boa medida gerado pela sua dis-
posição) incliná-lo a agir de um modo distinto daquele segundo o cálculo 
feito de como deveria agir para agir moralmente bem. Mas esse dificulta-
dor não necessariamente o impede de escolher agir segundo a orientação 
da sua razão prática. Esse dificultador não faz com que as ações segundo a 
orientação da sua razão prática não estejam ao seu alcance.

Em um segundo caso de dificultadores para as ações do agente 
moral: I2) dificultadores dados em um certo contexto específico podem 
fazer com que as ações escolhidas pelo agente moral possam não serem 
as que ele escolheria, fosse outro o contexto. Por exemplo: no caso de 
alguém sequestrar a família do agente moral, obrigando-o, para ter a 
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família de volta, a assaltar um banco (considerando que essa seria uma 
ação que o agente moral não a realizaria, não estando em um contexto 
como esse: tendo a sua família sido feita refém para que ele realizasse 
tal ação). Casos como esses são contemplados por Aristóteles, são casos 
concernentes às denominadas ações mistas, ações que são realizadas pelo 
agente moral pressionado por algum contexto específico, sendo que ele 
normalmente não agiria de tal modo, não tivesse sido pressionado por 
tal contexto. Mesmo em ações como essas, se o princípio da ação reside 
no agente moral, então estará ao seu alcance realizá-la ou não, ainda que 
ela seja para ele de difícil realização. Neste caso, tal ação, como propõe 
Aristóteles, é mais semelhante a ações voluntárias (EN III 1110b6). Tais 
ações são escolhidas, ainda que a escolha seja entre uma ação ruim para o 
agente moral e outra ainda pior para ele. Em Aristóteles, as escolhas não 
implicam em ao menos um dos possíveis objetos de escolha como sendo 
bom para o agente moral. As escolhas, em Aristóteles, não necessaria-
mente ocorrem em condições ‘ideais’. Notemos, então, que ambos os ca-
sos mencionados de dificultadores para o agente moral agir de um certo 
modo não configuram necessariamente em impeditivos para ele escolher 
como agir, não fazem com que as ações não estejam ao seu alcance.

Vejamos, agora, II) quatro casos não de dificultadores das esco-
lhas das ações do agente moral, mas de impeditivos das mesmas, por-
tanto quatro casos em relação aos quais as ações não estão ao alcance do 
agente moral: 

II1) De uma perspectiva externa: quando há algum impedimento externo 
para o agente moral poder agir de certo modo no contexto em que ele está 
inserido. Por exemplo: um agente moral não podendo escolher entrar em 
um local, se todos os meios de entrada estiverem trancados;

II2) Quando há algum impeditivo concernente às capacidades (potenciali-
dades) próprias a tal agente. Por exemplo: alguém não pode escolher voar 
sem algum artifício que lhe possibilite tal, como um planador;

II3) Quando a ação é passível de escolha, mas não para um certo agente 
moral, mas para outros, assim como um lacedemônio não delibera, e con-
sequentemente faz escolhas, sobre a constituição dos citas.

II4) Quando o agente moral não pode realizar algo concernente ao que 
não pode ser de outro modo. O agente moral não pode escolher (por-



52  PEREIRA, R. S.

Marcos Antonio Alves (Org.). Cognição, emoções e ação. Coleção CLE, v. 84, pp. 39-54, 2019.

tanto sequer faz sentido deliberar sobre) que algo constituído de terra 
movimente-se para cima em movimento natural. Não está ao alcance 
do agente moral fazer com que algo constituído de terra movimente-se 
naturalmente para cima.

Em casos como esses, não há a possibilidade de escolha do agente 
moral, o qual não é princípio de ações destes tipos. Tais ações, portanto, 
não estão ao seu alcance.

Por fim, consideremos agora III1) um outro tipo de impedimento 
de escolhas do agente moral que faz com que, de um certo ponto de vista, 
tais objetos de escolha não estejam ao seu alcance, mas, de outra perspectiva, 
estejam ao seu alcance. Trata-se das escolhas de fins não imediatos: quando 
o que se busca não é objeto imediato de escolha, não obstante o que é 
buscado possa ser, de um certo modo, alcançado pelas escolhas feitas pelo 
agente moral. Aristóteles ilustra casos como esses com exemplos como o 
buscar ser saudável e buscar uma vida feliz (fim último buscado pelo agente 
moral no domínio ético): não cabe ao agente moral escolher ser saudável. 
Ser saudável não é objeto de escolha. Aquele que está com o corpo enfermo 
não pode escolher tornar-se, de um momento para outro, saudável, muito 
embora ele possa escolher as várias ações que possibilitar-lhe-ão tornar-se 
saudável. Neste sentido, não está ao alcance daquele que possui o corpo 
enfermo tornar-se saudável, quando se considera que, imediatamente (isto 
é, como resultante de uma escolha imediata), tornar-se saudável não está 
ao seu alcance. Porém, isso não significa que não esteja ao seu alcance, de 
um certo modo (de modo mediato), tornar-se saudável, na medida que 
aquele que está com o corpo enfermo pode vir a escolher uma série de 
ações que possibilitarão torná-lo saudável.

De modo semelhante é o que ocorre com a vida feliz (fim último 
do agente moral no domínio ético): o agente moral não pode escolher ser 
imediatamente feliz. Na visão Aristotélica, ser feliz é algo a ser conquistado 
em uma vida completa. Para tal, uma das condições necessárias é que o 
agente moral realize ações virtuosas durante a sua vida. Ora, ao agente mo-
ral, então, não é possível escolher ser feliz. Ser feliz não está ao seu alcance 
de modo imediato. Mas isso não implica que não esteja ao seu alcance, de 
um certo modo (de modo mediato, a partir das escolhas das ações por ele 
feitas durante a sua vida), ser feliz. Ao agente moral é possível realizar uma 
série de ações que poderão levá-lo à vida feliz.
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A impossibilidade de escolha de fins não imediatos não é uma 
impossibilidade própria a um agente moral específico, mas uma impos-
sibilidade própria à escolha (independentemente de quem seja o agente 
moral que escolhe), uma vez que um agente moral não pode alcançar fins 
ulteriores imediatamente sem escolher os meios que conduzem a esses 
fins ulteriores. A escolha de fins, portanto, não está ao alcance imediato 
do agente moral enquanto ele pode apenas escolher os meios que podem 
conduzir a fins; mas, por outro lado, tais fins estão, de certo modo, ao 
seu alcance, na medida que depende dele escolher os meios que poderão 
conduzir aos fins visados. 

ConSideraçõeS finaiS

A natureza de cada ente (e as partes da alma assumem papel 
preponderante quando se pensa a natureza de cada ente da perspectiva do 
comportamento de cada um), portanto, de certo modo determina o tipo 
de comportamento que ele possui. As partes da alma (as quais compõem a 
natureza de cada ente) determinam, na medida em que o contexto no qual 
o ente está inserido assim o permite, o tipo de comportamento que, de certo 
modo, o ente poderá ter. Apenas quando o ente possui uma certa parte 
racional (calculativa, prática) da alma que ele pode ter comportamento 
bem diferente dos demais entes, pois a ele torna possível agir de um modo 
ou de outro, isto é, torna possível a ele escolher como agir, possibilitando-
lhe não ter as suas ações determinadas pelo contexto no qual ele está 
inserido (desde que o contexto pressuponha um certa contingência, na qual 
e apenas na qual é possível àquele que possui a parte racional calculativa 
agir). A razão calculativa (prática) possibilita ao homem, em um mesmo 
momento e em um mesmo contexto, agir de um modo ou de outro. Neste 
caso, em última análise, o princípio da ação reside nele em um sentido 
forte. O direcionamento de como irá agir em um certo momento depende 
dele. Ele é causa eficiente da sua ação. E poderia ter sido causa eficiente da 
ação contrária ou de uma ação distinta da que realizou em tal contexto. 
Tal ação resultante de escolha pelo homem não apenas está a seu alcance 
como também, em relação a ela, ele é o responsável. E ele é responsável não 
apenas por ter agido do modo como agiu, mas também por não ter agido 
dos vários outros modos que lhe seriam possíveis em tal contexto, modos 
por ele (por algum motivo) não escolhidos. Mas essa capacidade do agente 
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moral não é a de escolha totalmente livre, pois há impedimentos externos 
para ele agir. Há também impedimentos que são próprios à natureza 
daquele que escolhe, e há, ademais, impedimentos que dizem respeito à 
própria natureza das escolhas (pois nem tudo é objeto de escolha, portanto 
nem tudo está ao alcance do agente moral). Ao agente moral, portanto, 
é possível escolher apenas aquilo que a sua natureza assim o permite 
(desde que seja objeto de escolha e o contexto no qual está inserido assim 
o permite).  O agente moral (animal racional), ao deliberar sobre como 
deve agir e, a partir de tal deliberação, ao escolher agir ou não segundo 
tal deliberação, também comporta-se segundo a sua natureza, segundo as 
potencialidades conferidas sobretudo pela sua alma. 
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introdução

Muitas propostas filosóficas explicativas da natureza humana se-
guem uma abordagem dualista, dividindo o mundo em duas partes. Este 
é o caso do filósofo moderno Renê Descartes, para qual o ser humano é 
constituído de uma alma, ou mente, e de um corpo, substancialmente 
distintos, em constante interação causal. As paixões da alma, assim como 
a cognição e a vontade, são espécies de pensamento constituintes dela. 
Movimentos do corpo podem causar paixões na mente que, por sua vez, 
podem, indiretamente, influenciar a realização das ações físicas, os movi-
mentos corporais.

Enquanto seres racionais e volitivos, somos capazes de controlar 
um tipo especial de paixões, as emoções, e certos movimentos físicos. Tal 
capacidade, na postura cartesiana, é um dos nossos diferenciais em com-
paração a outros seres, como os animais não humanos. Essa capacidade de 
controle, que caracteriza a mente virtuosa, favorece a saúde física e mental, 
ou seja, o bem-viver. Tal domínio envolve a cognição, via produção de 
juízos verdadeiros sobre o bem e o mal, e a aplicação da vontade em acom-
panhar tais juízos.

Neste capítulo, apresentamos aspectos das relações entre cogni-
ção, paixões e ação física, segundo Descartes, enfatizando a possibilidade 
do controle das emoções e ações físicas em busca do bem-viver. Seguindo 
Alves (2016), tratamos, inicialmente, das relações entre cognição, paixões e 
ação no contexto do dualismo cartesiano. Em seguida, exploramos a noção 
de emoções e ação para, finalmente, expor como é possível o controle das 
emoções e das ações físicas segundo o pensador moderno.
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1 Cognição, PaixõeS e ação no Contexto do dualiSmo CarteSiano

O filósofo francês Renê Descartes (1596-1650) desenvolveu uma 
perspectiva explicativa da natureza humana, costumeiramente denomina-
da de dualismo cartesiano ou dualismo substancial. Para ele, somos cons-
tituídos de uma coisa extensa, o corpo, e de uma coisa pensante, a mente, 
em constante interação, que formam um todo único. Em suas Meditações, 
Descartes (1973b) trata, dentre outras coisas, especialmente da perspectiva 
metafísica da relação mente-corpo. Já n’As Paixões da Alma, ele (1973a) 
visa explicitar a relação de fato entre ambas, explorando como a mente e 
o corpo estabelecem conexões entre si e indicando como é possível o con-
trole das emoções e ações físicas. Conforme lembra Teixeira (1990, p. 160, 
grifo do autor), esta obra, a última escrita pelo filósofo francês, “[...] é um 
Tratado da União da Alma e do Corpo em que, ao lado de considerações de 
ordem moral sobre as paixões, se encontram ocasionalmente outras que se 
referem ao bem-estar do corpo pela ação da alma.”

Ainda que Descartes entenda o ser humano como uma mistura 
de corpo e mente, estes são investigados separadamente. Ele (1973a) apre-
senta as funções, características, composição, elementos principais de cada 
um deles sem, contudo, deixar de prestar atenção nas suas relações mútuas.

O corpo é substância cujo atributo primordial é a extensão em 
comprimento, largura e profundidade. Devido à sua natureza, ele é físico, 
divisível, mensurável, visível, segue leis mecânicas, mortal, perecível, um 
mero mecanismo. Dentre as suas funções, encontramos a locomoção física, 
o fluxo sanguíneo, a respiração.

Os movimentos dos membros corpóreos, que caracterizam a ação 
física, dependem da distribuição de seus órgãos e, principalmente, da 
quantidade e velocidade dos espíritos animais, pequenas partículas sanguí-
neas, que chegam até os músculos. Conforme Descartes (1973a, p. 230), 
“[...] o que denomino aqui espíritos não são mais do que corpos e não têm 
qualquer outra propriedade, exceto a de serem corpos muito pequenos e se 
moverem muito depressa [...]”.

As ações físicas involuntárias, mecânicas, como o piscar de olhos, 
a respiração ou mesmo uma fuga automática de um perigo, dependem da 
distribuição dos órgãos do corpo e do movimento dos espíritos excitados 
pelo calor do coração. Descartes, neste aspecto, distancia-se de perspecti-
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vas como aristotélico-tomista, para a qual o movimento, em um sentido 
amplo, que envolve desde o deslocamento físico até o alimentar-se ou o en-
velhecer, tem sua origem ou causas explicativas primordialmente na alma.

Na postura aristotélica, a alma é entendida como a forma do cor-
po natural que, em potência, possui vida. Pedras ou mesmo cadáveres, 
por exemplo, não possuem tal potencialidade, sendo, por isso, objetos 
inanimados. Nessa postura, grosso modo, o movimento em vegetais, tal 
como a nutrição, geração e corrupção, é possível graças à existência da 
alma vegetativa; além desses movimentos, os animais não-humanos ainda 
podem apresentar movimentos tais como o deslocamento físico e possuir 
sensações. Tal diversidade é possível, dentre outras coisas, tais como a sua 
constituição física, graças à presença de uma alma vegetativa e de uma alma 
sensitiva. O ser humano, além destas duas, também detém alma racional, 
com suas subdivisões que nos permitem, por exemplo, possuir emoções, 
raciocinar e deliberar, caracterizando-nos como seres livres e conscientes.

Descartes rejeita qualquer divisão da alma, pois a divisão possui 
relações com a extensão. Como a mente é substância pensante, sendo ima-
terial, não pode possuir qualquer característica associada à substância ma-
terial. Ademais, o filósofo moderno entende haver movimentos físicos que 
independem do concurso de uma alma. O corpo, incluindo o humano, 
enquanto mero mecanismo, pode, em princípio, locomover-se sem a exis-
tência ou interferência de uma mente. “É um erro acreditar que a alma dá 
movimento e calor ao corpo”, diz Descartes (1973a, p. 228). Disso resulta 
outra discordância em relação às posturas animistas em geral: o motivo da 
morte, que significa, também, a inexistência de movimentos físicos, não 
ocorre porque a alma separou-se do corpo. Ao contrário, é devido à falên-
cia do corpo que a alma afasta-se dele. A diferença entre um corpo vivo e 
um morto, sem calor, não é, primordialmente, a presença ou ausência de 
alma, mas a falência de seus órgãos, ainda que um corpo morto já não pos-
sua uma alma conectada a ele. Um cadáver é como um relógio quebrado.

Enquanto vivo, um ser humano é composto de um corpo e de 
uma mente. A possibilidade da ação física voluntária, livre, consciente, 
moralmente responsável, não se deve a partes da alma, como a racional ou 
a deliberativa, mas, simplesmente, pela presença de uma alma.
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A mente é substância cujo atributo definidor é o pensar. É uma 
coisa que duvida, concebe, afirma, nega, que quer, não quer, imagina e 
sente, todos entendidos como modos do pensamento. Devido à sua natu-
reza, ela não ocupa lugar no espaço, é indivisível, incorruptível, imortal, 
não segue leis físicas.

Em um sentido geral, pensamento é tudo aquilo que está de tal 
modo em nós que somos imediatamente seus conhecedores; são atos de 
consciência: as operações da vontade, do entendimento, da imaginação 
e do sentido. Os pensamentos dividem-se em duas espécies: ações e 
paixões da alma.

Também em um sentido geral, ações e paixões são acontecimen-
tos no mundo, seja físico ou mental. Para Descartes (1973a, p. 227), 
“[...] a ação e a paixão não deixam de ser sempre uma mesma coisa com 
dois nomes, devido aos dois sujeitos diversos aos quais podemos relacio-
ná-la.” O movimento de uma bola de bilhar B, por exemplo, se relacio-
nado à bola A causadora do seu deslocamento através do choque entre 
elas, é considerado, nesse sentido geral, uma paixão. Se associado à bola 
C à qual a bola B causou um movimento, o mesmo acontecimento, qual 
seja, o movimento da bola B, é uma ação. Algo é considerado uma pai-
xão em relação ao sujeito que acontece e uma ação no que se refere ao 
produtor do acontecimento.

Os pensamentos ligados à vontade, tais como as operações 
intelectuais de confirmar, negar e duvidar, constituintes da essên-
cia do mental, são as ações da alma, capazes de produzir efeitos, de 
fazer acontecer algo em alguma entidade. A vontade pode ser com-
preendida como a habilidade de aceitar ou rejeitar e, em particular, 
de afirmar e negar, de fazer juízos positivos e negativos, entendidos 
como formas diferentes de querer. Ela pode exercer influência tanto 
sobre a mente, como quando queremos aplicar o pensamento a um 
conceito, quanto sobre o corpo, resultando em ações físicas como a 
fuga deliberada de uma situação vista como perigosa.

Já as paixões da alma são seus componentes passivos. O seu senti-
do etimológico remonta ao grego (pathos) ou ao latim (passio). Guardadas 
as devidas proporções, ambas as palavras significam afeto, recebimento, 
passividade, sofrimento, não no sentido de algo nocivo ou negativo, mas 
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de uma modificação mental ocorrida de modo passivo. Conforme lembra 
Lebrun (2009, p. 30), “[...] o pathos carrega originalmente dois conceitos 
bem diferentes: o passional, que faz surgir a ética, e o patológico, que remete 
ao diagnóstico médico.” Embora ambos os sentidos estejam relacionados, 
na perspectiva cartesiana, as paixões dizem respeito muito mais ao primei-
ro sentido: aquilo segundo o qual precisamos ser virtuosos para controlar, 
em busca do bem-viver.

As paixões são divididas em duas categorias: as que têm a mente 
como causa, oriundas das ideias ou das fantasias, e as que têm o corpo 
como causa exclusiva, oriundas das fantasias ou dos nervos.

As paixões oriundas da mente são, estrito senso, percepções da 
vontade. Neste sentido, paixão e ação são dois aspectos de um mesmo 
evento mental. O querer aplicar o pensamento em algo, por exemplo, é 
acompanhado da percepção desse querer, considerando que qualquer 
evento mental é um ato de consciência, acompanhado de algum tipo de 
conhecimento. Assim, diz Descartes (1973a, p. 234,), “[...] dado que essa 
percepção e essa vontade são efetivamente uma mesma coisa, a sua deno-
minação faz-se sempre pelo que é mais nobre, e por isso não se costuma 
chamá-la paixão, mas apenas ação.”

As paixões da alma cuja causa é o corpo não podem ser confundi-
das com as ações que as causam, sendo eventos distintos, oriundos de en-
tidades distintas. Elas podem ser oriundas da fantasia ou dos nervos. As do 
primeiro tipo são advindas especificamente do cérebro. Elas explicam, por 
exemplo, as paixões produzidas no sonho ou a partir de imagens da ima-
ginação, com o uso da memória, entendida como algo físico, cerebral. Já 
as oriundas dos nervos, n’As paixões da alma, são divididas em três grupos: 
sensações, ou percepções sensíveis, relacionadas a objetos de fora do corpo, 
como o odor ou a cor de uma rosa; apetites, sentimentos relacionados ao 
corpo, a exemplo da fome ou sede, frio ou calor; emoções, relacionadas 
apenas à mente, percepções internas como amor, ódio, alegria, tristeza, 
cólera, desejo, medo, coragem. É a estas que Descartes (1973a) direciona 
sua atenção, sendo elas objeto de controle, a fim de evitar, dentre outras 
coisas, ações físicas indesejadas.

As emoções, por serem psicofísicas, expressam a conexão entre o 
corpo e a mente. Mesmo substancialmente distintos, há uma união subs-
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tancial entre eles, constituindo uma unidade, propiciando a interferência 
mútua. Conforme observa Descartes (1973b, p. 144),

A natureza me ensina, também, por esses sentimentos de dor, fome, 
sede, etc., que não somente estou alojado em meu corpo, como um 
piloto em seu navio, mas que, além disso, lhe estou conjugado muito 
estreitamente e de tal modo confundido e misturado que componho 
com ele um todo único.

A relação entre a mente e o corpo não é como a do piloto e o navio, 
em que aquele é capaz de perceber uma avaria neste através de uma ob-
servação ou de um registro intelectual. Se assim fosse, um sujeito sentiria 
a dor provocada por um corte no dedo apenas ao observar o sangue sain-
do dele ou ao raciocinar a respeito. O corte produz, através dos espíritos 
animais e via glândula pineal, a dor correspondente de modo imediato, 
geralmente resultando em alguma ação física. A seguir, expomos o que 
Descartes entende por emoções e como elas são produzidas para, depois, 
tratar da possibilidade do controle das emoções e dos movimentos físicos.

2 aS emoçõeS na PoStura CarteSiana

Descartes (1973a, p. 237) assim define as paixões da alma:
Depois de haver considerado no que as paixões da alma diferem de 
todos os seus outros pensamentos, parece-me que podemos em geral 
defini-las por percepções, ou sentimentos, ou emoções da alma, que 
referimos particularmente a ela, e que são causadas, mantidas e forta-
lecidas por algum movimento dos espíritos [animais].

Diferentemente das demais paixões, as emoções são sentidas uni-
camente na própria alma. A sensação de um odor, por exemplo, embora 
seja mental, pode ser associada ao objeto relacionado a ela. Sentimos o 
cheiro da rosa. Do mesmo modo, ainda que o calor ou a dor estejam na 
mente, podemos associá-los ao físico, sentindo calor no braço ou dor no 
pé. Entretanto, a tristeza ou alegria são sentidas apenas na substância pen-
sante. Não sentimos alegria no pé ou na rosa, embora ela pudesse estar, de 
alguma forma, relacionada a tais objetos.
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Como lembra Clarke (2005), na postura cartesiana, mesmos ob-
jetos podem causar diferentes paixões em diferentes pessoas devido, por 
exemplo, de modo indireto, aos juízos que possuem a respeito do objeto 
apresentado, parecendo-lhe benéfico ou maléfico. O inverso também pode 
ocorrer: distintos objetos podem causar uma mesma emoção em diferentes 
indivíduos ou até em um mesmo indivíduo. Assim, por exemplo, um leão, 
um leopardo ou um gato podem causar-me medo. Desse modo, a emoção 
não pode ser reduzida ao objeto externo ou mesmo à sua percepção, como 
propôs Hobbes, por exemplo. Uma coisa é a sensação advinda do obje-
to, no sentido de apreensão pelos sentidos, da sua cor, tamanho, cheiro. 
Outra, muito diferente, é a paixão provocada por ele. Sobre a sensação, 
por ser oriunda dos sentidos, podemos nos enganar. O mesmo não pode 
ocorrer com as emoções.

As emoções tampouco podem ser reduzidas ao movimento dos es-
píritos animais ou da glândula, que as causam diretamente, ou a algo físico. 
Isso porque, como explicita Clarke (2005, p. 120), “O que sentimos em 
uma experiência emocional não é o fluxo de espíritos animais em nossos 
nervos, ou o aperto do coração resultante deles, mas algo que descrevemos 
como amor, raiva, medo etc.” Conforme Scarantino (2016, p. 09), “[…] 
dado que as paixões não envolvem hipóteses causais implícitas sobre quais 
objetos externos as causaram ou em que parte do corpo elas estão localiza-
das, elas não podem ser sentidas na alma sem realmente estarem na alma.”

No sentido cartesiano, a percepção é apreensão puramente mental 
do intelecto. Envolve a capacidade de distinguir, estar atento, reconhe-
cer, de alguma maneira, por parte da alma, o que está na própria alma, 
a paixão. Conforme lembra Teixeira (1990, p. 170), “[...] a percepção se 
aplica a todos os pensamentos que não são ações da alma.” Assim, de algu-
ma maneira, pode-se dizer que as paixões estão no plano da consciência. 
Ademais, as paixões são sentimentos, pois, assim como as sensações do 
mundo externo, são recebidas do corpo. Entretanto, diferentemente destas 
sensações, as emoções não se referem a coisas do mundo exterior, mas sim 
ao que acontece na própria mente, configurando-se como movimentos.

Enquanto percepção, o conhecimento das paixões não é claro e 
distinto, mas confuso e obscuro. Conhecemos melhor ou pior nossas pai-
xões, mas não obtemos conhecimento perfeito delas. Trata-se de um co-
nhecimento passivo, imediato, intuitivo e subjetivo. Por estarem unidas 
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ao corpo, sem o concurso direto da vontade, não são percepções oriundas 
da mente apenas. Diz Descartes (1973b, p. 144): “[...] todos esses senti-
mentos de fome, de sede, de dor, etc., nada são exceto maneiras confusas 
de pensar que provêm e dependem da união e como que da mistura entre 
o espírito e o corpo.” Neste contexto, emoção não é cognição, tampouco 
envolve, diretamente, elementos cognitivos. Emoção é sentimento. Muito 
mais do que irracionais, diríamos que as paixões são fenômenos arracio-
nais, dado serem alheios à razão. Desse modo, o conhecimento das paixões 
não pode ser considerado científico, por ser algo dependente da extensão, 
sendo contingente e particular.

O conhecimento claro e distinto advém unicamente do intelecto 
puro. Sendo psicofísico, o conhecimento das emoções carece de necessida-
de e universalidade. Situações iguais podem ocasionar resultados diferen-
tes. Dois indivíduos frente a um cenário de perigo, por exemplo, podem 
possuir emoções e ações físicas distintas. Em um deles, a emoção suscitada 
pode ser o medo e a ação física da fuga do local ameaçador, enquanto o 
outro pode sentir coragem e enfrentar o perigo. Isso por causa, dentre 
outras coisas, da especificidade do seu cérebro. O movimento dos espíritos 
animais e da glândula pineal é próprio de ambos, originando emoções e 
ações específicas.

Ademais, as alterações das emoções não seguem regras fixas, de-
terminadas, causais. Não é possível estabelecer regras como “se fizer x, 
então ocorrerá y”. A mudança ou o controle das emoções é impreciso, 
depende de variáveis como a aplicação adequada da vontade, da força da 
paixão, da cristalização do movimento dos espíritos animais em relação 
a uma situação. Assim, é possível que, com um mesmo esforço de aplica-
ção da vontade, indivíduos obtenham resultados diferentes na tentativa 
de controle de suas emoções. O contrário também é possível: uma mes-
ma mudança de hábito pode demandar esforços distintos da aplicação da 
vontade em dois indivíduos.

As emoções, em algum sentido, possuem uma estrutura variável. 
Uma emoção não é boa ou má por excelência. Tal qualidade costuma ser 
dependente do contexto. O medo de um leão solto não pode nem deve ser 
controlado, mas o de um gatinho indefeso ou mesmo de um leão enjaula-
do não precisa ser excessivo ou demasiado forte.
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Apesar de, como apontado acima, não ser possível um conheci-
mento científico, universal e necessário, claro e distinto, das emoções, po-
demos tratar delas e reconhecê-las em nós mesmos. Descartes (1973a) enu-
mera o que considera as principais paixões, de acordo com a ordem pela 
qual podem ser encontradas, ressaltando não se tratar de uma exposição 
definitiva de todas as paixões. Ele as classifica em dois grupos: as primitivas 
e as derivadas. As primeiras seriam gêneros dos quais outras constituem 
espécie. As primitivas são admiração, amor, ódio, desejo, alegria e tristeza. 
Delas advêm paixões como a estima, desprezo, esperança, temor, inveja, 
coragem, covardia, piedade e assim por diante.

As paixões resultam dos diversos movimentos dos espíritos ani-
mais, que podem ter as seguintes qualidades ou variáveis: partes mais gros-
sas, mais agitadas, mais abundantes ou de serem mais ou menos iguais 
entre si. É por meio dessas quatro qualidades que se definem as emoções 
primitivas. Muitas vezes a agitação dos espíritos animais, fenômeno res-
ponsável pelos mais diversos movimentos relacionados às paixões na glân-
dula pineal, não é suficiente para diferenciá-las umas das outras. Neste 
caso, cabe ao sujeito uma observação atenta para fazê-lo.

No percurso d’As Paixões da Alma, o pensador, além de definir 
cada uma das paixões, também estabelece suas causas, resultados, caracte-
rísticas, manifestações, apontando os fatores negativos e positivos de cada 
uma e o modo como elas interferem no corpo e na alma. Expomos, a 
seguir, em linhas muito genéricas, as seis paixões primitivas e apontamos 
algumas de suas espécies.

A primeira de todas as paixões é a admiração, que aparece quan-
do temos um primeiro contato com algum objeto que nos surpreende. 
Ela é primeira porque ainda não está relacionada ao bem ou ao mal asso-
ciado ao objeto que lhe origina. Por isso mesmo, tal paixão não tem um 
contrário. Ou nos espantamos com um objeto, maravilhados pela sua 
novidade, pela diferença, ou simplesmente não somos afetados por ele, 
inexistindo a paixão.

Tomada na dose certa, a admiração nos faz querer conhecer os 
objetos, pois ela nos dispõe para a aquisição das ciências. A ausência de 
admiração é própria dos ignorantes. Entretanto, o seu excesso tampouco 
propicia a busca pelo conhecimento, pois é preciso extrapolar o mero es-
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panto para formar juízos referentes às coisas. O sábio, portanto, é aquele 
que é capaz de se admirar moderadamente.

Unidas à admiração, sendo-lhes suas espécies, estão, dentre outras, 
a estima e o desprezo, definidas conforme a grandeza ou pequenez do ob-
jeto admirado. O orgulho e a humildade são paixões relacionadas à estima 
elevada ou moderada de nós próprios.

Quando alguma coisa parece boa, conveniente, sentimos amor por 
ela. Já o ódio, sua emoção contrária, consiste na aversão a um objeto, quan-
do se nos apresenta como mau ou nocivo. Assim, no amor e no ódio, me 
aproximo ou me afasto, mentalmente, do objeto apresentado. Nas palavras 
de Descartes (1973a, p. 257):

O amor é uma emoção da alma causada pelo movimento dos espíritos 
que a incita a unir-se voluntariamente aos objetos que lhe parecem 
convenientes. E o ódio é uma emoção causada pelos espíritos que 
incita a alma a querer estar separada dos objetos que se lhe apresentam 
como nocivos.

Tal união voluntária com o objeto significa, no tempo presente, 
sentir-se um todo único com ele, estar em comunhão. Assim, ao ver um 
copo de leite, considerando-lhe benéfico ou maléfico à saúde física, a pai-
xão do amor ou do ódio pelo objeto seria suscitada em mim. (É essencial 
sempre ressaltar que as paixões são causadas pelo movimento dos espíritos 
animais e não pela cognição ou por juízos, que tampouco sofrem influên-
cia causal das paixões. Como veremos adiante, as paixões são produto do 
hábito, da natureza ou da providência divina.)

Dentre as espécies de amor encontram-se a afeição, a amizade e 
a devoção. Elas distinguem o amor conforme a estima dedicada a quem 
amamos em comparação a nós próprios. A afeição consiste no amor por 
um objeto que estimamos menos do que a nós mesmos, como uma flor ou 
um animal não humano. Na amizade estimamos um objeto igualmente, 
como a uma pessoa. Já a devoção é o amor por um objeto que estima-
mos mais do que a nós mesmos, como uma divindade, um príncipe, um 
país, uma pessoa especial. Tais emoções influenciam as ações físicas. Não 
é incomum alguém expor-se à morte por causa de um país ou mesmo de 
uma pessoa venerada, defendendo aquilo que lhe parece maior do que a si 
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próprio. Ao objeto pelo qual sente apenas afeição, considerando-o menor 
do que a si próprio, ele provavelmente jamais tomaria este curso de ação. 
Em uma situação, por exemplo, em que tivesse que decidir entre a sua vida 
e a daquele que sente afeição, provavelmente escolheria pela manutenção 
da sua própria vida.

Para o amor e o ódio resultarem em ação física, precisam estar asso-
ciados ao desejo. Conforme Descartes (1973a, p. 260), “A paixão do desejo 
é uma agitação da alma causada pelos espíritos que a dispõem a querer para 
o futuro as coisas que se lhe representam como convenientes.” O desejo, 
como a admiração, não possui oposto. Ou desejamos ou não desejamos 
o que, neste caso, configura a ausência de paixão. Se acompanhado pela 
vontade, o desejo pode influenciar os movimentos do corpo. Sem amor ou 
ódio, a admiração não auxilia na produção de juízos sobre um objeto. Do 
mesmo modo, sem o desejo associado a eles não há ação física resultante.

Como espécies de desejo, nosso filósofo ordena diversas paixões, 
de acordo com o tempo, outro critério de sua taxonomia. O remorso é 
uma paixão que se relaciona ao presente ou ao passado. Já a esperança e o 
temor são paixões que se relacionam ao futuro. Elas são suscitadas nos ca-
sos em que se nos afigura haver muita ou pouca probabilidade de se obter o 
que se deseja. A esperança e o temor extremos tornam-se, respectivamente, 
segurança e desespero. Elas podem se afigurar mesmo quando a realização 
do que aguardamos não depende de nós. Quando depender, as paixões 
suscitadas podem ser, por exemplo, a coragem ou a covardia, a ousadia ou 
o medo, que se caracterizam pela adoção ou não dos meios adequados para 
se alcançar o desejado.

Completando o conjunto das paixões primitivas estão a alegria e 
a tristeza. A alegria é uma emoção agradável que consiste no gozo da frui-
ção do bem que as impressões do cérebro lhe representam como seu. Já a 
tristeza, o seu contrário, é o incômodo que a mente recebe do mal, ou do 
defeito que as impressões do cérebro lhe representam como seu. Assim, o 
cheiro da fumaça do cigarro, ao provocar o ódio em mim, também suscita 
a tristeza pela proximidade do objeto no tempo presente.

As emoções, sejam primitivas ou derivadas, dependem da relação 
psicofísica. Elas são provocadas coercitivamente pelo corpo, no sentido 
de que não podemos evitar a sua ocorrência, uma vez estabelecido o nexo 
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causal entre os movimentos corpóreos e a paixão. Ao ver um objeto, a não 
ser que tenhamos alguma avaria física, temos a percepção sensível, por 
exemplo, de sua cor; quando cortamos a mão, temos o sentimento de dor; 
quando um objeto nos é apresentado, em geral, sentimos amor ou ódio a 
ele. Dizer que o corpo causa uma percepção da alma, significa, de alguma 
forma, que ele coage a mente a possuir tal sentimento. As emoções não são 
causa direta da vontade, de decisão livre e consciente. Não tenho poderes 
para, simplesmente, decidir estar com alegria ou tristeza. Conforme obser-
va Lebrun (2009, p. 19), “Ninguém se encoleriza intencionalmente [...] 
Um homem não escolhe as paixões.”

Embora as paixões não possuam poderes causais sobre o corpo, 
elas podem dispor a mente a querer as coisas que lhe parecem proveitosas, 
às quais sentimos amor, por exemplo. Elas são capazes de estimular a ocor-
rência ou alterações de movimentos físicos. Assim, por exemplo, o desejo 
de fumar pode estimular a ação física de fumar, favorecido ou não por 
hábitos físicos ou mentais. A vontade, absolutamente livre, seria a media-
dora entre as paixões e a ação física, quase que estabelecendo uma ligação 
entre elas. Neste sentido, se a vontade acompanha juízos falsos referentes 
ao bem e ao mal, pode provocar a doença, seja física ou mental, em vez 
da saúde, fortalecendo emoções e ações físicas indesejadas em momentos 
inapropriados.

Estar em uma emoção significa possuir um conhecimento intuiti-
vo, direto, subjetivo não apenas sobre o que ocorre na mente, mas também 
no corpo. Diz Descartes (1973a, p. 242):

Pois cumpre notar que o principal efeito de todas as paixões nos ho-
mens é que incitam e dispõem a sua alma a querer as coisas para as 
quais elas lhes preparam os corpos; de sorte que o sentimento de medo 
incita a fugir, o da audácia a querer combater e assim por diante.

Entretanto, conforme Clarke (2005, p. 124), “É um erro pensar 
na passividade de nossos pensamentos, incluindo as paixões, no sentido de 
que elas sejam inativas ou epifenomenais.” Na postura cartesiana, elas não 
podem ser pensadas como meros estados mentais inertes, posições mentais 
meramente informativas, sem qualquer poder de influência ou mesmo in-
terferência em nossas ações físicas. Conforme ilustra e defende La Forge 
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(1997), as paixões não são simples espelho, simples reflexo mental do fluxo 
dos espíritos animais.

No caso das sensações e dos apetites, é importante aplicarmos a 
vontade, registrando-os com moderação, para suprir as necessidades físicas 
ou mentais. Isso significa a manutenção saudável do corpo (garantindo, 
por exemplo, que a gula não sobressaia à fome) ou da mente (procurando 
evitar, por exemplo, que o medo vire pânico). O remédio para a manuten-
ção ou recuperação da saúde, seja da mente ou do corpo, conforme lembra 
Dreyfus-Le Foyer (1937), é oriundo da alma, através do controle das emo-
ções e ações físicas, do qual tratamos a seguir.

3 SoBre o Controle daS emoçõeS e daS açõeS fíSiCaS

Para Descartes, nós somos capazes de apreender em que medida as 
paixões podem ser vantajosas ou prejudiciais, de modo a buscar fortalecer 
as primeiras e enfraquecer as últimas. Em princípio, nenhuma paixão é 
nociva por natureza mesmo que, por vezes, possa trazer malefícios, quando 
mal administrada. Não se trata, portanto, na postura cartesiana, de elimi-
nar as paixões, mas de regulá-las. Buscar eliminar as paixões por conta de 
suas possíveis influências negativas, além de infrutífero e, provavelmente 
impossível, dada a natureza humana, seria como o dentista extrair o dente 
para evitar o incômodo provocado por ele.

O domínio das paixões acontece, inicialmente, através da razão 
e da vontade, por meio de artifícios cognitivos, um processo intelectual e 
volitivo. Para explicar a concepção do controle das emoções e ações físicas, 
imaginemos a situação na qual um animal dócil corre em minha direção. 
Devido à natureza, suponhamos, medrosa da minha mente, e por conta de 
sua conexão com o físico, os nervos ópticos são automaticamente estimu-
lados a movimentar os espíritos animais e a glândula pineal de tal modo a 
produzir na mente a percepção do animal observado, possivelmente já es-
timulada mecanicamente no cérebro, por meio da representação do objeto 
gravada nele, causando o medo. Por conta da minha inclinação covarde, tal 
paixão seria acompanhada do desejo de fugir do animal, que, por meio do 
exercício da vontade, causaria o movimento físico do afastamento do local. 
A mente, no entanto, baseada na reflexão, na razão, conclui pela desneces-
sidade da fuga deste animal inofensivo, considerando que a atitude contrá-
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ria não trará malefícios físicos ou paixões negativas. Assim, como um ato 
de vontade de controlar a paixão do medo, seguindo juízos sobre o bem e 
o mal, a mente provoca certos movimentos na glândula, a fim de buscar 
distribuir os espíritos animais aos membros relacionados ao movimento do 
corpo de forma a não fugir do dito animal.

O exemplo acima ilustra uma situação em que a alma exerce in-
fluência sobre o corpo e sobre ela própria, ao conceber a inconveniência 
de uma paixão. No entanto, ter somente a vontade de não sentir medo 
do animal inofensivo não é suficiente para não senti-lo, do mesmo modo 
que não se perde peso apenas com a vontade de emagrecer. Conforme 
Descartes (1973a, p. 244):

Assim, para excitarmos em nós a audácia e suprimirmos o medo, não 
basta ter a vontade de fazê-lo, mas é preciso aplicar-nos a considerar as 
razões, os objetos ou os exemplos que persuadem de que o perigo não é 
grande; de que há sempre mais segurança na defesa do que na fuga [...].

O controle das emoções ocorre de modo indireto pela vontade. 
Como a emoção é causada pelo corpo, é necessário que a vontade altere 
os movimentos dos espíritos animais e da glândula pineal, produtores di-
retos das emoções. A vontade tampouco é capaz de alterar diretamente o 
movimento da glândula, mas o faz por meio de representação de desejos 
contrários ao que se busca alterar. Posso entender que o medo, em dada 
situação, é nocivo por diversos motivos. Estes farão com que eu aplique a 
minha vontade em suprimir o medo naquele contexto, alterando o movi-
mento da glândula.

Podemos saber em que medida certas emoções são maléficas ou 
benéficas e tentar controlá-las, enfraquecê-las ou fortalecê-las. Todavia, na-
quelas mais agressivas ou prejudiciais, ou cuja inclinação é bem cristaliza-
da, é necessário um esforço redobrado para obter o controle, exigindo uma 
resistência muito maior da vontade.

Na concepção cartesiana, possuímos inclinações, tanto físicas 
quanto mentais que, muitas vezes, nos conduzem a certas ações físicas. Tais 
propensões podem ser estabelecidas pela natureza (nascidas conosco) ou 
pelo hábito (adquiridas ao longo de nossa existência), que pode ser físico 
ou mental. Os hábitos físicos são as repetições mecânicas do corpo, confor-
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me explica Descartes em carta a Elisabeth, de 15/9/1545; são disposições 
ou inclinações do corpo para um movimento físico. Já o hábito mental é 
uma disposição para uma paixão.

Os hábitos podem explicar as causas ou os efeitos das paixões, uma 
vez que consistem em ligações entre certos movimentos do corpo e pensa-
mentos. Estes hábitos podem ser adquiridos, inclusive, na gestação. A aver-
são de um indivíduo por gatos, por exemplo, pode tanto ser oriunda do 
ataque de um felino na sua tenra idade ou ainda antes de seu nascimento, 
originada da aversão de sua mãe por estes animais, capaz de transmitir para 
o feto o sentimento tido pelo animal, dada a “[...] relação entre todos os 
movimentos da mãe e os da criança que está em seu ventre, de modo que 
o que é contrário a uma prejudica a outra.”, diz Descartes (1973a, p. 275).

Como a aquisição de hábitos está relacionada, também, à nossa 
história, à experiência de vida, diríamos, este é um dos motivos, não o 
único, pelos quais podemos explicar possíveis diferenças das emoções em 
indivíduos frente a uma mesma situação. Diante de um animal inofensivo, 
por exemplo, dois indivíduos poderiam possuir emoções distintas ou apre-
sentar ações físicas diferentes.

Cabe à mente averiguar se o hábito deve ou não ser mantido ou 
fortalecido. Alguns hábitos podem ser alterados com mais facilidade que 
outros, como exemplifica Descartes (1973a, p. 247):

Assim, quando encontramos inopinadamente uma coisa muito suja 
num alimento que comemos com apetite, a surpresa do achado pode 
mudar de tal forma a disposição do cérebro que, em seguida, não 
possamos mais ver esse alimento exceto com horror, ao passo que até 
então o comíamos com prazer.

Por ser dotado de razão e vontade, o ser humano pode e deve 
controlar suas emoções e ações físicas, seus hábitos, seguindo a virtude. 
O sujeito virtuoso é aquele que possui juízos verdadeiros acerca do bem 
e do mal (do bem-viver) e aplica a sua vontade em segui-los. O vício, ao 
contrário, se caracteriza pela ignorância ou pela fraqueza da vontade, pela 
inexistência de atos volitivos acompanhando os juízos adequados. Assim, o 
estudo, conhecimento, domínio, alteração das paixões estão relacionados 
e são dependentes da moral cartesiana, ainda que provisória. Um sujeito 
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forte, ou virtuoso, é capaz de controlar as suas paixões, em particular, os 
seus desejos, e, assim, os movimentos físicos, em um embate contra o cor-
po e contra a própria alma. Uma paixão bem regulada tende a contribuir 
na conservação e na saúde físicas. Apesar das mentes fracas ou viciosas não 
possuírem juízos claros e distintos acerca do bem e do mal, ou não aplica-
rem a sua vontade em segui-los, não existem mentes tão fracas que, com 
um pouco de habilidade, não sejam passíveis de adquirir conhecimento e 
domínio de suas próprias paixões, sentencia Descartes (1973a).

As paixões interferem e se manifestam no corpo, provocando, por 
exemplo, aceleração cardíaca, choro, enrubescimento ou até desmaio. Tais 
movimentos são simplesmente manifestações, reações, das paixões, asso-
ciadas naturalmente a elas. Não são causados pelas paixões, uma vez que 
elas, por si só, não possuem poderes causais, sendo somente paixões e, 
em nenhuma circunstância, ações da mente. Sobre tais manifestações, a 
vontade, via de regra, não possui poder de controle direto. A alteração ou 
modificação de tais movimentos exige o controle das emoções. Não posso 
controlar, por exemplo, a aceleração do batimento cardíaco associado ao 
medo em mim, embora seja capaz de controlar o próprio medo.

Há sinais exteriores, no entanto, que podem ser modificados pela 
mente, a fim de ocultar uma paixão. Descartes (1973a, p. 268) cita o mo-
vimento dos olhos ou do rosto como aqueles que manifestam e declaram 
mais forte e diretamente nossas emoções. Ao conhecer o significado das 
expressões e de quem são manifestações, podemos perceber com facilida-
de, por exemplo, através da expressão facial de alguém, se ele está irritado. 
Entretanto, como a mente é capaz de controlar tais movimentos, a fim de 
dissimular ou mesmo declarar uma emoção, nem sempre é possível, atra-
vés deles, ou mesmo das ações de um indivíduo, identificar a sua emoção. 
Assim, contrariamente ao que desejam certas versões behavioristas, não é 
possível identificar emoções via comportamento. Embora estejam associa-
das a manifestações físicas, elas não se identificam ou se reduzem a elas.

Dada a natureza psicofísica das emoções, o seu controle depende 
da interação mente e corpo. Uma das principais questões à postura carte-
siana diz respeito à sua explicação de como duas substâncias distintas po-
deriam interagir de fato. Para Descartes (1973a), a principal sede da alma, 
a parte do corpo onde a mente exerce imediatamente as suas funções, é a 
pequena glândula localizada no meio do cérebro, denominada glândula 
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pineal. Ela é o ponto de ligação entre o físico e o mental, propiciando o 
trânsito dos espíritos animais entre ambos. A partir disso, as duas substân-
cias podem ajustar-se de tal modo a evitar males, favorecendo o bem-viver. 
Desse modo, o que para certas vertentes da filosofia da mente constitui-se 
um problema, para o pensador moderno é algo adequadamente explicá-
vel. A peça central neste quebra cabeças são os espíritos animais, as partes 
muito tênues do sangue capazes de se conectar com a mente através da 
glândula pineal.

ConSideraçõeS finaiS

Na perspectiva cartesiana, o ser humano é composto da união de 
corpo e mente. Como ambos exercem influências mútuas, é fundamental 
o estudo empírico do corpo e de suas relações com a mente. A medicina, 
em conjunto com a metafísica, é área essencial para a moral, para a efetiva-
ção do controle das emoções, almejando o bem-viver, buscando fortalecer 
as emoções que favoreçam o bem-estar e enfraquecer aquelas que exercem 
fator contrário a ele.

Apesar disso, não se trata de uma questão de aplicações da me-
dicina à moral. O controle das emoções não se dá por uma terapêutica 
fisiológica, como defendem versões materialistas, bastante em voga na con-
temporaneidade. Ao contrário, é a mente, através da razão e da aplicação 
da vontade, que regula as paixões. Disso resultam, como consequência, 
alterações fisiológicas também, provocando, por exemplo, mudanças no 
movimento dos espíritos animais ou da glândula pineal face a sensações de 
objetos externos.

O tratamento das emoções, assim, não consiste, direta e unica-
mente, no tratamento físico. O ser humano não é apenas um mecanismo, 
uma máquina material, como um relógio, mas um misto de corpo e men-
te. O domínio das emoções e o bem-estar dependem, fundamentalmente, 
da aplicação da vontade, acompanhando juízos verdadeiros. Assim, para 
deixar de fumar, não seria suficiente realizar, por meio de algum procedi-
mento medicamentoso ou cirúrgico, alterações fisiológicas no cérebro se 
a vontade, acompanhada de juízos falsos sobre o fumo, agisse em vistas à 
manutenção desse hábito nocivo à saúde física.
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Na concepção cartesiana, os males físicos vêm, antes de tudo, de 
causas morais, da má aplicação da vontade ou de juízos falsos, ou seja, das 
almas fracas. Em carta à princesa Elisabeth, datada de 18 de maio de 1645, 
apenas para citar um caso, o filósofo francês escreve que a tristeza seria o 
motivo mais comum da febre lenta. Ele também aconselha sua interlo-
cutora a manter na alma imagens alegres de modo a produzir no corpo 
fenômenos favoráveis à cura de algum mal. Ou seja, a terapêutica para o 
bem-viver é mental, moral, e não, primordialmente, medicinal, ainda que 
o corpo influencie a produção das paixões e, também, no bem-viver.

É notável o esforço cartesiano em explicitar que podemos e de-
vemos controlar nossas emoções e ações físicas. Descartes, por um lado, 
está influenciado pelo espírito cientificista de sua época, segundo o qual 
é possível conhecer, dominar, controlar a natureza. Por outro lado, ainda 
sofre influência, no plano metafísico, em algum sentido, da moral cristã, 
segundo a qual nossas emoções, ainda que não necessariamente más por 
natureza, na concepção cartesiana, devem ser controladas, a partir da 
cognição e da aplicação da vontade, duas dádivas recebidas pela huma-
nidade. Essa influência pode ser percebida em sua concepção de almas 
fortes, da virtude.

Na concepção cartesiana, é nosso dever moral produzir juízos ver-
dadeiros e aplicar a vontade concorde a eles. Por um lado, tal esforço, 
consistente em um embate da mente com o corpo e com ela própria, é 
louvável, por nos propiciar a saúde física e mental. Por outro lado, corre-se 
o risco do esforço ser tão dispendioso, por vezes deveras fatigante, levan-
do o indivíduo a sentir-se culpado pela sua incapacidade de controlar as 
emoções de acordo com o almejado. Isso, em vez da saúde mental, poderia 
provocar ainda mais o surgimento ou fortalecimento de paixões indeseja-
das em dados momentos.

A abordagem cartesiana da relação mente corpo é uma das mais 
criticadas e defendidas em filosofia, desde os seus tempos até os dias atuais, 
como mostra, por exemplo, Alves (2016). Como consequência, por fazer 
parte de sua abordagem dualista, a sua proposta a respeito das relações en-
tre cognição, emoções e ação física também possui entusiasmados defenso-
res e críticos. Entendemos ser de fundamental importância a relação entre 
eles, pois, através de nossas ações, interferimos no meio, propiciando a sua 
construção ou destruição. Muitas ações físicas são provocadas ou acom-
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panhadas de emoções, que influenciam no bem-viver. Através de uma re-
flexão de nossas emoções e de suas relações com a ação física podemos 
contribuir para o direcionamento moral de nossa conduta, favorecendo o 
bem estar individual e coletivo.
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introdução

(...) Amor beligerante, ódio amoroso, tudo e qualquer coisa, nascidos 
do nada! Uma pesada leveza, uma grave vaidade, um caos deformado 
de formas aparentemente tão bonitas! Pluma de chumbo, fumaça bri-
lhante, fogo gelado, saúde doentia! Um dormir sempre insone, que 
não é nada daquilo que é! (...)

Amor é uma fumaça que se eleva com o vapor dos suspiros; purgado, é 
o fogo que cintila nos olhos dos amantes; frustrado, é oceano nutrido 
das lágrimas desses amantes. O que mais é o amor? A mais discreta das 
loucuras, fel que sufoca, doçura que preserva.

Romeu e Julieta (SHAKESPEARE, 1998, p. 22-23).

Romeu ainda não conheceu Julieta a essa altura da peça de 
Shakespeare, mas já descreve com precisão a paixão amorosa que ora sente 
por uma moça e que logo sentirá pela filha dos Capuleto. Apenas um beijo 
roubado em uma ceia e Romeu e Julieta cairão de paixão um pelo outro. 
Uma paixão tão avassaladora que a despeito da briga entre as famílias, do 
assassinato de Teobaldo, primo de Julieta, por Romeu, e do casamento 
arranjado por Capuleto entre Julieta e o jovem Paris, contra tudo e contra 
todos, Romeu e Julieta celebrarão seu casamento em segredo. Uma paixão 
tão avassaladora que a suposição da morte de Julieta leva Romeu a tirar 
sua própria vida, e a visão da morte de Romeu leva Julieta a fazer o mes-
mo. Quem jamais sentiu essa falta de ar e essa necessidade imperiosa da 
presença do outro ao menos ao olhar que os oxímoros da fala de Romeu 
tão bem descrevem? Quem jamais inventou mil maneiras ardilosas para 
poder estar perto do objeto de sua paixão? E quem jamais sentiu uma dor 

1 Este texto retoma reflexões publicadas em distintos artigos: “Paixão da filosofia”, na revista da 
Sociedade Brasileira de Psicologia Analítica, Junguiana, v. 28,  n. 2, 2010; “Leibniz: o infinito no 
corpo orgânico”, publicado nos Cadernos espinosanos. n. 31, jul./dez. 2014.
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tão lancinante pela perda de um amor que apenas a aniquilação da morte 
aparentemente seria capaz de apaziguar?

A paixão amorosa, descrita como esse sentimento que nos toma de 
assalto e muda nossa maneira de agir no mundo, tornando-nos incapazes 
de viver sem o outro, parece hoje descrever inteiramente o fenômeno da 
paixão. Todavia, o que a redução contemporânea do fenômeno da pai-
xão à paixão amorosa revela é, na verdade, uma história de algo muito 
mais complexo e rico em perspectivas do que os filmes “água com açúcar” 
deixam supor. A filosofia debruçou-se sobre o tema das paixões desde a 
Antiguidade e, sob diferentes aspectos e de maneiras diversas, enfrentou 
esse fenômeno ao longo de toda a sua história, seja para condená-lo, seja 
para apenas descrevê-lo. Podemos dizer que, apesar das imensas diferenças 
que conservam entre si ao longo de 25 séculos, o que identifica as diferen-
tes perspectivas filosóficas é o fato de que todas identificam a paixão como 
o outro da razão, inclusive os filósofos que descrevem as paixões como algo 
que faz parte da natureza humana.

Há na raiz da palavra “paixão” (pathos) um duplo sentido: o passio-
nal, ligado à ética, e o patológico, ligado à medicina, confira Lebrun (2009). 
Esse duplo sentido permite estabelecer uma diferença entre duas atitudes 
em relação às paixões. De um lado temos uma leitura das paixões como 
afetos que fazem naturalmente parte de nós. As paixões são elementos de 
nossa alma e por isso não podem ser destruídas, inteiramente controladas 
ou subjugadas. Essa é a posição de Espinosa, por exemplo. Nessa posição, 
como a paixão é um elemento de um ser humano normal, somos respon-
sáveis por nossos atos, responsáveis por nossas paixões e pelo uso – bom ou 
mal – que fazemos delas. De outro lado, temos a patologização da paixão: 
a cisão entre razão e paixão mostra que a primeira, que devia extirpar ou 
controlar inteiramente a segunda, é incapaz de fazê-lo. Na “medicina da 
alma” estoica, por exemplo, diz-se ser inútil tentar curar um apaixonado 
durante a crise passional – embora esse seja o ensinamento da ética estoica: 
reprimir as paixões para que não se chegue a esse estado patológico.

Os modernos, em geral, pensam a questão da paixão a partir do 
pano de fundo do estoicismo. Por isso, neste capítulo, apresentaremos, 
muito brevemente, a posição estoica para, depois, percorrer as reflexões de 
Descartes e de Espinosa, que procuram analisar o fenômeno das paixões 
como dados da natureza humana. A interpretação de Leibniz sobre as pai-
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xões nasce de seu diálogo com as filosofias de Descartes e de Espinosa. É 
sobre as paixões ou percepções obscuras como definidoras do indivíduo em 
Leibniz que nos debruçaremos na segunda metade do texto.

1 a modernidade e aS PaixõeS: a herança eStoiCa

Os filósofos modernos, de maneira geral, retomam a posição estoi-
ca sobre as paixões. O estoicismo, podemos afirmar de maneira resumida, 
combate violentamente as paixões e considera que a ética é a submissão 
total do homem à razão

A paixão, nesse caso, é um sintoma da fraqueza da alma; não se 
trata de um mero engano, mas de um engano da razão. A alma apaixona-
da está em desarmonia consigo mesma, com a razão. A única maneira de 
se lidar com as paixões é aniquilá-las completamente, é a apatia. Não se 
trata, todavia, de uma insensibilidade, mas de não reagir negativamente 
contra o destino; o sábio, diz Crisipo (apud LEBRUN, 2009, p. 22), “[...] 
sofre a dor, mas não é mais tentado por ela: sua alma não se abandona 
mais a ela”. Não se pode considerar as paixões como auxiliares da razão e 
pretender, como sugeria Aristóteles, usar da força das paixões conforme 
as circunstâncias. Para um estoico, é impossível viver uma paixão sem ser 
completamente dominado por ela. Por isso, a única saída é o ascetismo, a 
destruição dessa força que é a paixão.

O estoicismo romano de Sêneca (c.4 d.C. – 65 d.C.) e Marco 
Aurélio (121 -180 d.C.) é herdeiro desse estoicismo grego. Mas o estoicis-
mo romano e o cristianismo introduzem uma mudança na noção grega de 
paixão: a paixão passa a ser identificada com o vício e deve ser combatida 
pela virtude, poder natural da razão humana. Contra a Queda e o Inferno, 
a virtude passa a ser a luta entre nossas pulsões e a lei que deve ser obedeci-
da. Há, no entanto, uma sutil diferença entre estoicos e cristãos: os estoicos 
afirmam esse poder natural da razão sobre as paixões; os cristãos, por causa 
da noção de pecado, julgam que apenas o poder da fé, a graça santificante, 
é capaz de vencer a paixão. Para Santo Agostinho (354–430) a fé dobra a 
natureza; para Santo Tomás (c.1170–1274), a fé auxilia a natureza, confira 
Chauí (2009, p. 43).
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Os filósofos modernos retomam a posição estoica na medida em 
que separam instintos, desejos e paixões do que seria a natureza própria da 
alma, por isso, sua posição é de repressão das paixões. As paixões são con-
sideradas “perturbações” (perturbatio animi). Bacon (1963, p. 227), por 
exemplo, considera que uma paixão “[...] impregna e infecciona o entendi-
mento”; Locke (1974) afirma que devemos nos afastar das paixões para que 
a razão permaneça imparcial; Descartes (1973) impõe a separação entre 
alma e corpo em seu As paixões da alma.

2 deSCarteS

Descartes (1973, p. 227) afirma que “[...] a ação e a paixão não 
deixam de ser sempre uma mesma coisa com dois nomes”. Tal relação de 
reciprocidade entre ação e paixão se dá entre o corpo e a alma, porque “[...] 
não notamos que haja algum sujeito que atue mais imediatamente contra 
nossa alma do que o corpo ao qual está unida” (DESCARTES, 1973, p. 
227). Nosso corpo atua contra nossa alma, o que nele é uma ação, nela é 
uma paixão.

O corpo atua contra a alma porque cada um deles é uma substância 
distinta. Nas Meditações metafísicas, a distinção entre a substância extensa 
(material) e a substância pensante garante que se trata de duas substâncias 
distintas e justifica, paradoxalmente, a união de fato entre essas duas subs-
tâncias no caso do homem: a natureza humana é a união entre a alma e o 
corpo. Nas Paixões da alma Descartes (1973) descreve essa união de fato 
entre a alma e o corpo.

Na paixão, a alma está a serviço do corpo e sente e quer o que o 
corpo está preparado para realizar (TEIXEIRA, 1990, p. 175) – se há algu-
ma vontade na alma durante uma paixão, trata-se de um querer coagido e 
determinado pelo corpo. Todavia, o reconhecimento da união inexplicável 
entre alma e corpo dará origem a uma técnica para o domínio indireto das 
paixões (TEIXEIRA, 1990, p. 175). As paixões podem ser excitadas ou su-
primidas indiretamente. Como? A nossa vontade está frequentemente uni-
da a algum movimento da glândula pineal, este pequeno órgão no cérebro 
que é a sede da alma, movimento que a alma não controla; por exemplo: a 
vontade de olhar um objeto de perto faz com que a pupila se contraia, mas 
a vontade de que a pupila se contraia não tem efeito. Todavia, a alma pode, 
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por engenho ou por hábito, unir essa vontade a outros movimentos da 
glândula. A alma só não pode sobrepujar as paixões mais fortes e violentas. 
Nesse caso, “o último reduto da vontade” conforme define Teixeira (1990, 
p. 177) é não consentir com os efeitos das paixões: “[...] por exemplo, se a 
cólera faz levantar a mão para bater, a vontade pode comumente detê-la”, 
escreve Descartes (1973, p. 245), mesmo que seja incapaz de diminuir a 
cólera. Ainda conforme Descartes (1973, p. 247): “Embora cada movi-
mento da glândula pareça ter sido unido pela natureza a cada um de nossos 
pensamentos desde o começo de nossa vida, é possível, todavia, juntá-los 
a outros por hábito.”

O hábito é, pois, a possibilidade de manipular as ligações natu-
rais entre um movimento corporal (da glândula, do cérebro, dos corpús-
culos do sangue, chamados de espíritos animais) e um pensamento e, as-
sim, manipular movimentos que provocam uma paixão. O engenho, por 
sua vez, é a possibilidade de criação voluntária de um hábito. Engenho 
e hábito garantem o controle das paixões – ainda que não possam ser 
totalmente reprimidas. 

3 eSPinoSa

Espinosa, como Descartes, integra as paixões à ordem da natureza 
humana, mas nega a possibilidade de reprimi-las por meio da razão. O 
filósofo afirma que uma paixão só pode ser combatida por outra paixão 
mais forte. Por isso, a medicina da alma espinosana não está fundada num 
cálculo racional a respeito das paixões, mas na diferença entre atividade/
liberdade e passividade/servidão. O mesmo afeto pode nos tornar ativos 
ou passivos, porque a relação entre paixão e ação não é uma relação entre 
vício e virtude. 

O que é uma paixão forte? Aquela que aumenta a capacidade exis-
tir do corpo e da alma. A força de uma paixão não se identifica com a 
intensidade ou com a violência emotiva. Paixões como ódio, medo, inveja 
são paixões violentas, mas na medida em que nascem da tristeza enfraque-
cem nossa força de existir. Paixões nascidas da alegria, por sua vez, são pai-
xões mais fortes que essas. E as ações são ainda mais fortes que as paixões 
alegres. A liberdade consistirá justamente na passagem das paixões tristes 
para as alegres e, destas, para a atividade. 
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Segundo Espinosa (2008), o corpo não age contra a alma; alma 
e corpo são passivos ou ativos simultaneamente: um corpo ativo corres-
ponde a uma alma ativa, e um corpo passivo corresponde a uma alma 
passiva. Não é o corpo que produz as paixões na mente. Alma e corpo 
possuem causalidades próprias, ou seja, um não causa efeitos no outro; 
assim, Espinosa foge à caracterização da paixão como efeito de uma ação e 
à reversibilidade entre ação e paixão apontada por Descartes. 

A virtude não será o império da vontade sobre as paixões, nem o 
controle do corpo pela alma, mas a atividade da alma e do corpo.

A alma ou mente, para Espinosa, define-se como ideia do corpo. 
A mente é uma força de pensar, e o objeto atual dessa força de pensar é o 
corpo. Assim, a relação entre a mente e o corpo não é uma relação entre 
substâncias distintas que, todavia, estão unidas na natureza humana. A 
relação entre a mente e o corpo não se reduz a uma união de fato (con-
trariando a explicação teórica que distingue pensamento e matéria), mas a 
uma ligação interna: a mente é ideia das afecções corporais.

Isso significa primeiramente que, estando o corpo em meio a ou-
tros corpos e sendo afetado por esses outros corpos de muitas maneiras, as 
afecções geram imagens; e é a partir dessas imagens externas que a mente 
pensa seu corpo. Ela não tem um conhecimento verdadeiro do corpo por 
meio dessa experiência imediata, porque não conhece a causa real e verda-
deira dessas imagens (que são os outros corpos na relação com seu corpo). 
Esses afetos do corpo são afecções da alma, são paixões. A mente conhece 
seus desejos, mas não as causas deles, porque conhece seu corpo por ima-
gens; assim, a paixão da alma seria uma ideia confusa. 

O fato de a mente ter um conhecimento imaginativo de seu corpo 
não significa que não possa ter um conhecimento verdadeiro dele; também 
não significa que precise afastar-se do corpo para chegar à verdade. Como 
a mente é ideia do corpo, quanto mais o corpo é ativo, mais a mente será 
ativa e apta para conhecer de maneira distinta. Tudo que aumenta a potên-
cia de agir do corpo aumenta a potência de pensar da mente. 

Nossa essência é a força para continuar existindo, aquilo que 
Espinosa (2008) designava pelo termo latino conatus. Mas estamos imer-
sos na Natureza e rodeados por outros corpos. Quando somos causa do 
que nos acontece, nosso conatus é ativo; quando não somos a única causa 
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do que nos acontece, mas a causa se explica por nossa relação com outros 
corpos, nosso conatus é passivo; em outras palavras, nesse caso temos uma 
paixão. O aumento ou diminuição do conatus é o aumento ou diminuição 
simultaneamente da ação no corpo e na mente. A paixão nasce pela nossa 
relação com tudo que nos rodeia e, por isso, a paixão não é uma doença, 
nem um pecado, mas algo natural. Na paixão não somos inteiramente 
causa de nosso desejo; a imagem das coisas que nos rodeiam e a imagem 
que temos de nós mesmos são causas mais fortes.

Para sermos causa adequada de nosso desejo não podemos recorrer 
ao conhecimento verdadeiro puro. O conhecimento do verdadeiro seria, 
ele mesmo, também um afeto e, como afeto, pode refrear outros afetos. 
Nesse processo de fortalecimento do corpo e da mente que é a construção 
de nossa liberdade, a ferramenta que o homem usa são as próprias paixões; 
a libertação não se dá em oposição aos afetos, mas por meio das paixões 
alegres. Passamos das paixões tristes, às alegres e, destas, à ação. 

A ética, assim, seria a reflexão que permite à mente interpretar seus 
afetos e as afecções de seu corpo com base nas causas reais deles e não mais 
em causas imaginárias externas. A liberdade seria, numa palavra, a ação 
cuja causa é nosso ser. 

4 leiBniz

Dentro desse quadro conceitual, qual seria a posição de Leibniz a 
respeito das paixões? É possível reprimir as paixões ou elas devem ser inte-
gradas a nossa vida? Somos inevitavelmente seres apaixonados?

Leibniz não se põe propriamente essas questões, nem faz um estu-
do das paixões como o que Descartes realiza nas Paixões da Alma e Espinosa 
em sua Ética. Mas não se pode negar que as paixões definem profunda-
mente os indivíduos na perspectiva Leibniziana, definem sua singularida-
de: pensadas como percepções inapercebidas, insensíveis, as paixões nos 
inclinam em nossas supostas escolhas, definem essas escolhas, são como as 
infinitas gotas que juntas fazem a onda de nossos desejos. Não, não somos 
capazes de nos dar conta de cada uma dessas gotas, mas sentimos com força 
o efeito desse conjunto de paixões. Pensadas como aquilo que nos põe em 
relação com a totalidade de que fazemos parte, porque o que é paixão em 
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mim, é ação em outro, as paixões nos dão nosso lugar no mundo e nos 
conectam a todos os outros de maneira inegável.  Pensadas do ponto de 
vista do conhecimento, as paixões são percepções confusas: quando a razão 
de alguma mudança que me afeta não está em mim, mas em outro, tenho 
uma percepção confusa, uma paixão.

 Para entendermos o lugar ambíguo que as paixões assumem na 
filosofia de Leibniz, precisamos pensar o que é o corpo para este filósofo e, 
antes disso, o que define o indivíduo ou a substância criada. Veremos, en-
tão, que, embora Leibniz conserve a relação clássica de oposição entre ação 
e paixão – uma paixão em mim, é uma ação em outro, e vice versa –, nem 
sempre é possível identificar esse outro que atua “causando” em mim uma 
paixão com o corpo. Em certo sentido, pode-se mesmo dizer que, como 
em Espinosa, embora não exatamente no mesmo sentido, em Leibniz cor-
po e alma podem ser ativos juntos e passivos juntos. Isso tem relação com 
o estatuto peculiar do corpo na filosofia leibniziana.

5 leiBniz e a SuBStânCia indiVidual

A substância criada em Leibniz se define como uma noção com-
pleta, um sujeito de uma totalidade infinita de predicados. Esse conjunto 
de predicados inerem no sujeito por uma denominação intrínseca, o que 
significa que, uma vez posto na existência, esse sujeito irá desenvolver sua 
noção de maneira totalmente autônoma em relação ao restante do mundo 
– só tem uma relação de dependência com Deus que o criou e o mantém 
continuamente na existência. Isso, por sua vez, significa que tudo o que 
acontece a uma pessoa deve estar contido expressa ou virtualmente em sua 
noção individual desde toda a eternidade, desde antes da criação do mun-
do, quando essa noção individual era meramente uma noção possível no 
entendimento de Deus, que pensa infinitos de maneira também infinita.

O que a existência acrescenta a essas noções possíveis que são com-
pletas antes mesmo de ser criadas ou escolhidas para se realizar? O que o 
corpo acrescenta a essa substância? Para ser substância, para desenvolver 
sua essência na existência, uma noção possível depende do corpo ou de-
vemos dizer que, em sentido inverso, a existência como corpo decorre da 
passagem da essência para a existência mas não acrescenta propriamente 
nada àquela essência?
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Leibniz explica a relação entre o corpo e alma por meio da sua 
hipótese da harmonia preestabelecida. Harmonia preestabelecida que pode 
ser pensada como um caso particular da harmonia universal. Esta, a har-
monia universal, explica-se pela expressão, em cada ser singular, da totali-
dade do universo criado. Cada indivíduo é um ponto de vista do mundo 
e, como se estivesse olhando uma cidade desse seu ponto de vista, que é o 
corpo, há coisas que não pode ver bem, outras que permanecem na sombra 
das que estão na frente etc. O que há de obscuro e confuso na percepção 
do todo pode ser dito uma paixão.

A expressão, pela substância individual, do conjunto de que faz 
parte só pode ser entendida por meio da noção completa que define cada 
indivíduo. Não há causalidade eficiente entre os seres criados, há apenas cau-
salidade ideal: cada um exprime todos os demais de um ponto de vista parti-
cular, cada um é uma “parte-total”. Cabe a Deus harmonizar esses diferentes 
pontos de vista para que cada evento tenha seu lugar na ordem do mundo:

[...] quando se dá uma mudança afetando várias substâncias (como 
efetivamente qualquer mudança toca a todas), creio poder dizer-se, 
devido a isso, que aquela substância que passa imediatamente a um 
grau mais alto de perfeição ou a uma expressão mais perfeita exerce 
sua potência e age, e que passa a um menor grau revela sua fraqueza e 
padece (LEIBNIZ, 2004a, p. 32, grifo nosso).

A expressão da totalidade do mundo criado de um ponto de vista 
particular define cada substância individual. Leibniz (2004a) define a rela-
ção de expressão como uma relação entre dois termos ou conjuntos que é 
uma relação biunívoca, isto é, se A exprime B, B exprime A: tanto o termo 
A se exprime no termo B, quanto o termo B se exprime no termo A. Se 
transpusermos isso para a relação entre alma e corpo, então devemos dizer 
que tanto a alma se exprime no corpo, quanto o corpo se exprime na alma. 
Não há, então, relação de anterioridade entre corpo e alma? Errado. A alma 
é anterior ao corpo, não apenas porque a substância enquanto meramente 
possível já é pensada como alma e é uma essência que só quando posta na 
existência terá um corpo próprio, mas, além disso, a alma é anterior ao cor-
po porque, se o corpo se exprime na alma, essa expressão deve já estar con-
tida na alma (mesmo antes dela ter um corpo próprio na existência física).
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6 CorPo

O que é o corpo? Leibniz jamais fará do corpo parte de uma 
substância diferente da substância que define a alma. Leibniz jamais dei-
xará que uma questão de fato (a união entre alma e corpo) ponha em 
cheque a separação radical das substâncias finitas – sob o risco de amea-
çar a autonomia que caracteriza a substância segundo a definição mesma 
de Descartes (1973) e transformar as substâncias finitas em modos da 
substância única infinita, como fez Espinosa. A substância é sempre uma 
substância espiritual, pensada em analogia com a alma e, por isso deve 
ser una e ativa. Não há causalidade eficiente entre as substâncias, apenas 
causalidade ideal, garantida pela teoria da expressão e pela hipótese da 
harmonia universal.

A extensão não constitui uma substância, pois não possui nem 
unidade nem capacidade de ação, os caracteres definidores da substancia-
lidade de um ser. A extensão é mero fenômeno e deriva sua existência da 
percepção do sujeito. 

Mas Leibniz não identifica propriamente extensão ou matéria ex-
tensa e corpo. A extensão é fenômeno, o corpo, embora material, não é 
mero fenômeno. O corpo, para Leibniz, jamais é mero fenômeno, em ne-
nhum momento de sua obra. Leibniz inventa a noção de organismo: o cor-
po orgânico não é meramente uma máquina, é máquina em suas menores 
partes ao infinito e todo corpo orgânico é dotado de uma alma do todo que 
domina as demais. O corpo orgânico que é material e, por isso, da ordem 
do contínuo, é dividido atualmente ao infinito. Suas partes são materiais, 
mas seus requisitos são substâncias unas e ativas.

Na juventude, no Confessio philosophi, Leibniz (1993) individu-
ava as substâncias por seu lugar no tempo e no espaço (esse lugar, mais 
tarde, será exatamente o corpo, dado que tempo e espaço serão meras 
ordens de existência, isto é, não terão realidade em si mesmos: não há um 
tempo absoluto, apenas a ordem de sucessão das coisas, não há espaço 
absoluto, apenas ordem de coexistência das coisas). No Discurso de meta-
física (de 1686), Leibniz (2004a, p. 72) usa a expressão forma substancial 
para pensar a unidade do corpo, criticando a extensão cartesiana, e chega 
a supor que os corpos que são unos por si, como o homem, “[...] são 
substâncias, e têm formas substanciais [...]”, mesmo depois de ter afirma-
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do que “[...] o nosso corpo nos pertence sem estar contudo preso à nossa 
essência” (LEIBNIZ, 2004a, p. 70). No Sistema novo da natureza, além 
de usar a expressão “substância corpórea” (§9, por exemplo), Leibniz 
(2002, p. 19) fala novamente de formas substanciais que estariam “[...] 
entranhadas na matéria e que se encontram, na minha opinião, em toda 
parte”; essas formas substanciais conferem aos corpos uma unidade que 
não poderia ocorrer na “massa simples da matéria”, conforme Leibniz 
(2002, p. 23). Nesse texto, o Sistema novo (de 1695), o filósofo em ques-
tão desenvolve a noção de organismo que será retomada mais tarde, na 
Monadologia (em 1714), por exemplo. A Monadologia define a substância 
com um ser simples (que entra nos compostos); no mesmo ano, 1714, o 
pensador escreve os Princípios da natureza e da graça fundados em razão. 
Nesta obra, na primeira linha, afirma Leibniz (2004c, p. 153) que “[...] a 
substância é um ser capaz de ação. Ela é simples ou composta.”

Ora, qual o papel desse corpo na percepção da totalidade e na de-
terminação do ponto de vista que define cada indivíduo? Vejamos.

[...] as ações e paixões entre as criaturas são mútuas. Pois Deus, ao 
comparar duas substâncias simples, encontra em cada uma delas ra-
zões que o obrigam a acomodá-la à outra; e, por conseguinte, o que é 
ativo em certos aspectos é passivo de outro ponto de vista. (LEIBNIZ, 
2004b, p. 140).

A relação recíproca de ação e paixão entre as criaturas explica a en-
tre expressão das coisas criadas (LEIBNIZ, 2004b, p. 141). Os compostos 
simbolizam os simples, diz Leibniz na Monadologia. A matéria simboliza 
o que se passa entre as substâncias simples, as mônadas. Para Leibniz, no 
mundo material não há vazio. Tudo é pleno e, por isso, qualquer movi-
mento em qualquer parte da matéria é sentido a qualquer distância com 
maior ou menor intensidade. Diz Leibniz (2004b, p. 142): “[...] todo cor-
po ressente-se de tudo o que se faz no universo, de tal modo que aquele que 
tudo visse poderia ler em cada um o que se faz em toda parte, e mesmo o 
que ocorreu e o que ocorrerá.

Mas os compostos fazem mais do que apenas simbolizar o simples 
e servir de analogia para explicar o que se passa com substâncias simples.
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[...] ainda que cada Mônada criada represente todo o universo, ela 
representa com maior distinção o corpo que lhe é particularmente afe-
tado e cuja enteléquia constitui; e como esse corpo expressa todo o 
universo pela conexão de toda a matéria no pleno, a Alma representa 
também todo o universo ao representar este corpo que lhe pertence de 
maneira particular. (LEIBNIZ, 2004b, p. 143).

O corpo é o ponto de vista da alma a partir do qual ela exprime 
o universo inteiro. É pela conexão da matéria no pleno que tudo o que 
acontece no universo é sentido pelo corpo e exprimido pela alma que está 
ligada a esse corpo. Trata-se de duas ordens distintas, uma ordem meta-
física de substâncias e uma ordem física de corpos2. Mas os compostos 
simbolizam o simples, a ordem física da matéria exprime a ordem metafí-
sica das substâncias. Com a aparição do corpo, a harmonia universal entre 
as substâncias passa a ser explicada pela harmonia preestabelecida entre a 
alma e o corpo. 

A unidade de um corpo orgânico é dada pela relação entre as mô-
nadas que constituem esse corpo e pela relação destas com a mônada do-
minante, que dá a esse composto propriamente o caráter substancial. A 
mônada dominante organiza as mônadas que fazem o corpo, mas a alma 
não está nas partes do corpo (senão um inseto que perdesse uma perna 
perderia parte da alma); a alma é de outra ordem, o corpo é fenômeno – o 
corpo enquanto massa, sem a mônada dominante, é fenômeno.

A introdução do corpo na explicação da harmonia mostra como 
a relação de expressão pode ser pensada como um paralelismo entre séries 
distintas com leis próprias. A harmonia universal entre as substâncias é 
pensada também como o paralelismo entre a série de fenômenos que de-
fine uma substância individual e a série de fenômenos do universo. Tudo 
o que acontece em qualquer tempo e lugar do mundo está exprimido na 
noção completa de uma substância individual, já dizia o Discurso de meta-
física em 1686, mas agora sabemos que é o corpo próprio a cada substância 
que estabelece sua relação com todas as demais. 

2 Michel Fichant introduz uma diferença entre matéria e corpo, com a qual tendemos a concordar. 
Basicamente, segundo o intérprete, podemos dizer que a matéria é puro fenômeno, mas o corpo não 
necessariamente, porque é um corpo orgânico e faz parte de uma substância corporal (FICHANT, 
2006, p. 9-40).
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Isso torna a relação ação-paixão bem mais complexa do que pode-
mos imaginar à primeira vista. Porque, por um lado, é verdade que a razão 
de uma dor na alma pode ser uma ferida no corpo e a razão de uma doença 
no corpo pode ser uma tristeza da alma, isto é, mantém-se o esquema tra-
dicional que afirma que uma ação da alma é paixão no corpo e uma paixão 
na alma, ação no corpo. Mas, por outro lado, como o corpo é o ponto de 
vista da alma sobre a totalidade dos fenômenos, isto é, como o corpo pró-
prio exprime a alma e se exprime na alma, as “paixões” que os outros cor-
pos causam no corpo próprio são também paixões na alma (e não ações)!  

7 o ConheCimento

Qual a relação entre essas paixões e o conhecimento que podemos 
ter do mundo?

Há uma infinidade de impressões em cada percepção.  Leibniz 
afirma que conhecemos tudo, conhecemos o infinito, mas confusamen-
te. Somos incapazes de compreender essa infinidade, nós dirigimos nossa 
atenção e, ao fazer isso, pensamos em ideias que nos são inatas. Pensar em 
uma ideia é desprender algo que se exprime de uma multiplicidade de im-
pressões, e analisar, na medida de nossa possibilidade, essa expressão, dar 
uma forma à percepção. 

Quando Leibniz (2004c) afirma haver uma mistura de pensamen-
tos confusos em nossos pensamentos distintos, quer dizer que não pode-
mos analisar nossas percepções até o fim. Isso porque se trata de uma aná-
lise infinita e, por isso, todo pensamento distinto traz consigo a confusão 
como companheira, pois exprime a totalidade do universo. Diz Leibniz 
(2004c, p. 160) “[...] cada percepção distinta da alma compreende uma in-
finidade de percepções confusas que envolvem todo o universo [...]. Cada 
alma conhece o infinito, conhece tudo, mas confusamente”. Na verda-
de, deveríamos dizer que, na medida em que a alma conhece o infinito 
confusamente, não conhece propriamente, mas percebe, pensa de maneira 
infinita, pois, conforme Leibniz (2004c, p. 160) “[...] a própria alma só 
conhece as coisas que pode perceber na medida em que possui percepções 
distintas e acuradas destas coisas.”
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A imagem de alguém que, caminhando à beira do mar, ouve o 
forte ruído das ondas, sem ser capaz de se aperceber do barulho de cada 
onda que compõe com as demais o barulho escutado, é a imagem das per-
cepções confusas. Esse caminhante percebe cada onda, mas só se apercebe 
do resultado que elas produzem juntas. Em outras palavras, a alma não tem 
uma percepção distinta e acurada desse som das ondas, assim como não 
tem uma percepção acurada e distinta de todas e cada uma das impressões 
que o universo produz nela. É por isso que Leibniz (1990, p. 87) afirma 
que “[...] a alma é um pequeno mundo, no qual as ideias distintas são uma 
representação de Deus e as confusas são uma representação do universo.”

As impressões produzidas pelo mundo em nós são percepções con-
fusas e dão origem a ideias confusas e a paixões. Na medida em que temos 
alguma percepção distinta e acurada, essa percepção pode ser a ocasião para 
o conhecimento de uma ideia, mas ela só será uma ideia distinta se exprimir 
uma ideia de Deus, se passarmos da impressão à expressão, se conseguirmos 
chegar ao que se exprime na multiplicidade perceptiva. Se conhecer é conhe-
cer pela causa, para termos uma ideia distinta, ela deve exprimir Deus como 
causa, causa da ideia e do mundo que percebemos confusamente. Assim 
como não encontramos a razão da contingência nela mesma e, remontan-
do de um ente contingente a outro, somos lançados em uma regressão ao 
infinito, da qual só saímos ao admitir uma razão suficiente e última fora da 
série de contingências, assim também, no conhecimento, só conseguimos 
sair de uma análise infinita exigida por cada impressão perceptiva se encon-
trarmos a razão suficiente do mundo. É por isso que nossas ideias distin-
tas são representações de Deus, elas são distintas quando exprimem ideias 
divinas, quando exprimem, por suas relações, relações presentes nas ideias 
de Deus. Porque assim representam a razão da multiplicidade presente em 
cada percepção. As ideias que representam o universo, na medida em que 
o conhecimento de verdades de fato envolve uma análise infinita e nós não 
compreendemos esse infinito, são sempre confusas.

ConSideraçõeS finaiS

A confusão nos define como criaturas, mas não constrange nosso 
conhecimento, nem nos priva de conhecimentos que apresentam consequ-
ências infalíveis e uma conexão indubitável entre ideias. A confusão que 
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nos define como criaturas, as percepções obscuras que temos da totalidade 
de que fazemos parte e que nos define, podem ser ditas paixões. Essas 
percepções obscuras dependem de nosso corpo e da relação dele com a 
matéria que constitui a ordem física do universo.

O conhecimento, em Leibniz, é uma tarefa ética, porque visa o 
esclarecimento progressivo (e infinito) de nosso ponto de vista singular de-
terminado por nosso corpo. Só esse esclarecimento pode nos levar a com-
preender nosso lugar no mundo e como podemos ser colaboradores de 
Deus, imitando, em nosso pequeno mundo, o que observamos no grande.
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introdução

O eixo conceitual deste capítulo é uma reflexão sobre o realismo 
de Charles Peirce, tentando mostrá-lo como um princípio do qual mui-
tas de suas outras doutrinas filosóficas são derivadas. Em sua primeira 
parte, analisamos os problemas colocados pelo ensaio clássico do autor 
Questions Concerning Certain Faculties Claimed for Man, propondo ex-
trair de tal análise as diretrizes de um realismo que gradualmente se torna 
mais radical em sua obra madura. Essas consequências serão consolidadas 
na Fenomenologia de Peirce, uma ciência que irá alicerçar a Semiótica e 
a concepção que proponho de simetria associada às categorias peircianas. 
Tal simetria com respeito a sua epistemologia e ontologia será, a propó-
sito, onipresente em todo o sistema de Peirce, correlacionando-se com 
seu realismo.

Na segunda parte do capítulo discutimos os conceitos de media-
ção e representação, também sob uma perspectiva realista, concluindo que 
esses conceitos não podem se entrelaçar logicamente em filosofias nomina-
listas, nas quais são frequentemente encontradas consequências de algum 
modo comprometidas com posturas dogmáticas e não dialógicas, no sen-
tido de uma análise de significado como propõe o Pragmatismo clássico 
peirciano. Uma abordagem de um dos raros ensaios publicado de Peirce, 
The Fixation of Belief, permite-me aqui classificar três dos quatro tipos de 

1 Este ensaio é versão modificada e ampliada, em português, do artigo publicado originalmente em 
inglês como Choices, dogmatisms and bets – Justifying Peirce’s Realism na revista da faculdade de Filosofia 
Ciências Humanas da PUCRS: Veritas, v. 57, n. 2, 2012. A utilização da versão original na presente 
publicação foi devidamente autorizada pelos editores de Veritas.
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crenças como dogmáticas, a saber, tenacidade, autoridade e a priori, ressal-
vando-se que o quarto tipo, denominado pelo autor de científico, seria o 
único que mantém vivo um diálogo semiótico fundado na experiência de 
alteridade. Tal diálogo introduz, sob um sentido forte, a noção peirciana de 
realidade, balizadora das representações dotadas de verossimilhança com 
seus objetos. As crenças dogmáticas são, em verdade, aquelas que se valem, 
preponderantemente, de interpretantes emocionais, sobrepondo-se aos in-
terpretantes lógicos2 que, ao contrário, predominam na natureza universal 
das crenças científicas. Sem que o espaço reservado a esse ensaio permita, 
cabe, ao menos, apontar que os interpretantes emocionais não estão au-
sentes dos processos de semiose, ou seja, aqueles de natureza cognitiva. 
Contudo, de tais processos eles participam de um modo interativo com 
os interpretantes lógicos. A formação de cognições em processos de desco-
berta e em processos recognitivos de identificação de casos experimentais 
em que se aplicariam modelos teóricos vigentes contam com a presença 
do caráter holístico de introvisões, formadas, mormente, de qualidades de 
sentimento componentes dos interpretantes emocionais. 

Realço que o cerne desse texto, ao fim e ao cabo, procura legitimar 
as condições de possibilidade da natureza preditiva de nossa racionalidade 
– interessa-nos saber como nos conduzir no futuro em face de uma con-
textualização fenomenológica de vida e, portanto, pragmática. Trivial que 
possa parecer essa afirmação, queremos estar mais certos que errados em 
nossos planos futuros e, portanto, queremos ajustar nossas representações 
a algo que seja independente delas, como quesito básico que sói distin-
guir realidade de ficção. Escolher e não apostar é o que uma racionalidade 
fundada na experiência deve pretender, malgrado de modo aproximado e 
com certo grau aferível de incerteza, mas suficiente para que os fins pre-
tendidos sejam atingidos não por mero acaso. Os deuses se entediam, pare-
ce, com um permanente e constante apelo para guiarem nossas humanas 
apostas – experiências cegas, expressão que no dizer de Kant têm sentido 
epistemológico, mas que aqui a emprego com um significado fortemente 
ontológico. O realismo peirciano é uma hipótese metafísica que justificaria 
porque nossa racionalidade fica autorizada a fazer escolhas, deixando em 
paz os deuses, ocupados que estariam inspirando as mentes que buscam 

2 Verificar o conceito e tipos de interpretantes na Semiótica de Peirce em Silveira (2007, p. 47-59).
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recolher do real o que as redes cognitivamente lógicas têm forçosamente 
que abandonar (Cf. IBRI, 2016).

1 o PerCurSo do PenSamento de PeirCe SoBre o realiSmo

Ainda em sua juventude, no ano de 1868, quando tinha 29 anos, 
Peirce escreveu dois artigos, conforme mencionado, denominados Questions 
Concerning Certain Faculties Claimed for Man (Cf. PEIRCE, 1958. CP-
5.213-263) e Some Consequences of Four Incapacities (Cf. PEIRCE, 1958. 
CP-5.264-317.), ambos correlatos e sequenciais, tratando basicamente de 
diretrizes epistemológicas que marcaram a filosofia subsequente do autor. 
São dois textos que, a meu ver, se integram de maneira harmônica na pos-
tura realista de Peirce, a qual sempre permeou seu pensamento. Não obs-
tante ele ter se autocriticado por deslizes nominalistas3 no início de sua 
carreira filosófica, em que se valeu de uma linguagem com concessões ao 
vocabulário da psicologia, que vem mais tarde refutar, defendo que as raí-
zes e implicações do realismo já estavam presentes em sua obra, mesmo na 
sua mais precoce formulação. O desenvolvimento ulterior de seu realismo 
se deu por um aperfeiçoamento de recursos lógicos como a proposição da 
teoria da continuidade (sinequismo) e da lógica dos relativos acarretou que 
noção de continuum substituísse a de universal, fazendo com que ele con-
cebesse a grande questão escolástica sobre a realidade dos gerais na forma: 
São reais quaisquer continua? (Cf. PEIRCE, 1976, p. 343. NEM-IV).

Em Some Consequences of Four Incapacities Peirce (1958) analisa as 
quatro seguintes proposições chaves:

a] Não temos qualquer poder de introspecção, senão que todo co-
nhecimento do mundo interno se deriva de nosso conhecimento de fatos 
externos;

b] Não temos poder algum de intuição, senão que toda cognição é 
logicamente determinada por cognições anteriores;

c] Não temos qualquer poder de pensar sem signos;

d] Não temos concepção alguma do absolutamente incognoscível

3 Sabe-se, da escolástica, a querela entre realistas e nominalistas. Os primeiros afirmavam a realidade 
dos universais, enquanto os segundos defendiam que a realidade era somente formada por particulares, 
individuais, cabendo à linguagem e ao pensamento a constituição exclusiva da universalidade. Peirce, 
na maturidade, adota um realismo dos continua, a saber, de que a realidade seria formada por conti-
nuidades de caráter, portanto universal. 
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Neste ensaio, Peirce retoma essas proposições, a partir de sua ori-
gem no ensaio Questions Concerning Certain Faculties Claimed for Man, 
onde ele caracteriza sua forte posição anticartesiana, delineada pela recusa 
do início de uma filosofia pela proposta de uma dúvida universal, pela pro-
posição de uma intuição com poder cognitivo e pela separação substancial, 
em sentido cartesiano, entre espírito e matéria.

É preciso considerar, uma vez mais, que a obra madura de Peirce 
traz um arcabouço teórico enriquecido não apenas em lógica, como, por 
exemplo, seus grafos existenciais com que funda uma lógica icônica, mas, 
também, e, principalmente, com respeito a uma sólida ontologia, baseada 
em sua Fenomenologia e sua Semiótica.  Tal consideração permite reler as 
mencionadas quatro incapacidades à luz de um vocabulário novo, resultan-
te da introdução definitiva e vigorosa de uma ideia de mundo que, se nun-
ca esteve ausente em sua filosofia mesmo na obra de juventude, adentra 
definitivamente seu sistema teórico final, diferenciando o autor de linhas 
de análise epistemológicas fundadas apenas na análise da linguagem ou das 
faculdades transcendentais de um sujeito cognoscente.

Cabe afirmar que a filosofia madura de Peirce é definitivamente 
dialogante, semioticamente interativa entre os mundos do objeto real, 
dos signos que buscam representá-lo, e da história evolutiva das interpre-
tações de tais representações. O eixo conceitual de tal filosofia desenha-se 
na ampla consideração de suas três categorias, que parte de um inven-
tário dos modos como experimentamos os fenômenos e conclui serem 
também modos de ser da realidade. Esta amplificação do alcance das 
categorias, permeando igualmente sujeito e mundo, proporciona uma 
relação de simetria formal fundamental para a justificativa do diálogo 
entre linguagem e experiência. 

Poder-se-ia perguntar se a introdução de uma teoria de mundo 
que, ao fim e ao cabo, interage com a epistemologia peirciana, não seria 
uma indevida medida inflacionária, quando a tendência filosófica contem-
porânea tem caminhado em sentido oposto, isto é, no de um deflacio-
namento, principalmente quando alguma ontologia parece desenhar-se 
interativamente com variáveis de natureza cognitiva. 

De fato, a filosofia madura de Peirce, ao se iniciar por uma 
Fenomenologia, já introduz o sujeito no mundo e esta coabitação não 
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será mais desfeita ao longo de todo desenvolvimento das demais teorias. 
Tal coabitação homem-mundo implicará, numa leitura que considera o 
realismo de Peirce, em estabelecer equivalência de direitos lógicos entre 
ambos. Tal quesito será garantido pela validade das categorias indife-
renciadamente tanto para os modos de ser da consciência que experien-
cia quanto para a realidade experienciada. Esta simetria categorial entre 
sujeito e objeto torna-se o pivô do entendimento da Semiótica como 
ciência dialogante entre os universos do signo e do objeto. Denomino 
simétrica, então, a validade tanto fenomenológica quanto ontológica das 
categorias: o aparecer e o ser se dão pelos mesmos modos categoriais, a 
saber, primeiridade, segundidade e terceiridade.  

O que permite dizer que aprendemos com a experiência na filosofia 
de Peirce não é, em absoluto, qualquer concessão a um empirismo tosco, 
cuja incompetência filosófica se estende de uma ingenuidade epistemo-
lógica a um ceticismo tipicamente nominalista, a saber, que se baseia na 
possibilidade de uma descontinuidade da Natureza sem, contudo, refletir 
sobre a consequente descontinuidade radical da possibilidade de qualquer 
linguagem, antes que de qualquer cognição. Aprender com a experiência de-
mandará constituir, antes, a justificativa lógica de sua possibilidade. Aqui, 
a simetria das categorias mostrará sua eficiência, ao legitimar uma conatu-
ralidade entre o objeto da experiência e a mente experienciadora. Tal cona-
turalidade será, ao fim e ao cabo, o palco onde o diálogo semiótico torna-se 
possível – não um diálogo, é preciso enfatizar, meramente intersubjetivo, 
mas entre subjetividade e objetividade, ambos configurados como reinos 
de signos e significação na filosofia madura de Peirce. O diálogo semiótico 
entre signo e objeto, entre linguagem e realidade, será facultado, conforme 
já dito, por uma conaturalidade entre ambos que se consuma na doutri-
na do Idealismo Objetivo de Peirce, a saber, um reconhecimento de que 
tanto o objeto quanto o signo são da natureza da idealidade. A doutrina 
peirciana do Idealismo Objetivo a par da conatural idealidade entre signo e 
objeto, funda, também, mais amplamente, a conaturalidade dos universos 
da matéria e da mente (Cf. IBRI, 2015, cap. 4). 

A adoção da simetria categorial irá facultar, também, a leitura do 
mundo de um modo não antropocêntrico: correlatos lógicos das faculda-
des humanas serão sempre encontrados na Natureza, aspecto teórico que, 
para o não conhecedor da filosofia de Peirce, talvez seja o mais surpreen-
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dente, uma vez tal aspecto se basear em um realismo de inspiração esco-
lástica que rompe com uma tradição nominalista que predominou e tem 
predominado de modo fortemente antropocêntrico na história da filosofia.  

Com estas considerações introdutórias, é tempo de refletir sobre os 
aspectos conceituais das mencionadas quatro incapacidades. Iniciemos pela 
primeira, a de que não temos qualquer poder de introspecção, senão que todo co-
nhecimento do mundo interno se deriva de nosso conhecimento de fatos externos. 

Aqui se coloca explicitamente a abordagem de maturidade do 
autor acerca deste tema. Peirce recusa um apelo à psicologia para re-
fletir sobre o fenômeno da introspecção. De fato, seu enfoque passará 
aqui pela articulação das categorias e pelo pragmatismo. Dizer que o 
conhecimento do mundo externo é aquilo que baliza o conhecimento 
do mundo interno, é afirmar que nossa interioridade é puramente de na-
tureza potencial ou modalmente possível, e apenas a ação concreta pode 
determinar a indeterminação interior como escolha efetiva. De outro 
lado, a ação, inserindo-se numa história objetiva, abre-se cognitivamente 
à experiência pública e proporciona reflexivamente sua análise semiótica, 
dialógica. Não ter poder de introspecção significa, também, não ‘saber-
mos que sabemos’ de nós e de ‘outras mentes’, senão pelo modo como tal 
saber se reflete no mundo externo, aparecendo de modo definidamente 
como particular, como segundidade. Se pudéssemos aqui, também, nos 
valer do vocabulário de Heidegger, não obstante raramente claro, diría-
mos que o mundo exterior é aquele que, de fato, se desvela como fenôme-
no na sua determinação cognitiva. Categorialmente, o mundo externo 
é caracterizado pela segundidade, o locus do tipo de experiência que se 
oferece à visitação das mentes interpretativas. 

A hipótese de conaturalidade entre fato e o pensamento parece ser 
necessária por justificar que o recolhimento do primeiro para o interior do 
segundo seja feito semiótica e dialogicamente. No universo exterior é que 
se consuma a possibilidade de saber sobre outras mentes: não temos acesso 
aos mundos interiores, a menos que eles se manifestem por algum lado 
externo, de tal modo que eles sejam assim semioticamente indicializados. 

De sua vez, a segunda incapacidade, de acordo com a qual não te-
mos poder algum de intuição, senão que toda cognição é logicamente determi-
nada por cognições anteriores, é nitidamente uma afirmação anticartesiana, 



Marcos Antonio Alves (Org.). Cognição, emoções e ação. Coleção CLE, v. 84, pp. 91-106, 2019.

Reflexões Adicionais sobre Escolhas 97

como já havia comentado anteriormente. De fato, para Peirce, toda cogni-
ção é construída dentro de um contínuo temporal, no qual há um entrela-
çamento lógico entre os signos, e a mente que opera tais relações não tem 
poder de atuar simultaneamente no universo da mediação e na imediação 
intuitiva, como se pretendesse, contraditoriamente, estar no tempo e con-
comitantemente fora dele. Contudo, uma análise mais profunda da epis-
temologia peirciana irá incidir na questão da síntese proposta por Kant: 
qual é a condição de possibilidade da unidade de consciência, isto é, a uni-
dade sob a qual os signos são heuristicamente associados? Enquanto para 
justificar tal unidade Kant retorna ao eu penso cartesiano, Peirce defende 
que a unidade de consciência é sentimento imediato, por ele denominado 
de qualeconsciência. Uma espécie de imediatidade de um não tempo como 
fundo torna-se a possibilidade da consciência de síntese ou de aprendiza-
gem, que apenas se desenvolve no tempo. Tema suficientemente complexo, 
permitindo-se apenas aqui mencioná-lo com a suposição de que ele seja 
bastante interessante para a uma investigação sobre heurística epistemoló-
gica ou do que se costumou denominar lógica da descoberta.

Vejamos, agora, a terceira incapacidade: não temos qualquer poder 
de pensar sem signos. De certa forma, sua consideração decorre da análise 
anterior sobre a segunda incapacidade.  Todo pensamento se faz em signos, 
a saber, em representações lógicas, num processo temporalmente contínuo 
em que a memória passada está sempre ativa para a recognição e apreensão 
dos fenômenos na forma de signos conceituais que analisam um estado 
de coisas presente para alguma previsão futura. Nesta mera descrição, o 
tempo evidencia-se como cabal para o pensamento. Além disso, pensar 
um objeto é pensar os predicados que definem sua conduta, e conduta 
só pode ser apreendida por signos que representem relações entre estados 
fenomênicos temporais.

A quarta e última incapacidade afirma que não temos concepção 
alguma do absolutamente incognoscível. Embora aparentemente suscitando 
uma questão que possa não interessar diretamente às ciências cognitivas, 
tem um vínculo estreito com todas as considerações anteriores.  Ser 
incognoscível, segundo Peirce, é não poder ter seus predicados conhecidos, 
significando que tal objeto não aparece pelo seu lado exterior, facultando-
se como fenômeno. Até este ponto, esta análise não é mais que kantiana. 
Todavia, à luz das categorias de Peirce, algo que não se manifesta como 
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fenômeno exterior, aberto ao universo geral da experiência, simplesmente 
não existe, por não passar de um estado de indeterminação interior a um 
estado de determinação exterior, a saber, de um estado potencial para um 
atual, quesito fundamental para uma significação de natureza pragmática.  A 
incognoscibilidade, então, se dá pela não existência do objeto, transferindo 
o problema da esfera da epistemologia para o da ontologia. 

Nessa breve releitura de um texto de juventude de Peirce, pode-se 
dizer que há um traço comum entre aquelas incapacidades, a saber, que 
elas todas se relacionam com o pressuposto de que sempre nossa cognição 
se dá por uma face realista. Ela se desenha na necessidade de um mundo 
que seja o palco para a definição dos signos em uma exteriorização que 
os defina, que os retire de um estado de ocultação para um de exposição, 
facultando uma universalidade da experiência, onde uma comunidade de 
investigação torna-se possível. Este é o fundamento do pragmatismo de 
Peirce lido à luz de uma ontologia realista, lastreando a possibilidade do 
diálogo semiótico entre mundos interno e externo sem que haja estranha-
mento de gênese entre eles. Esse não estranhamento justifica, conforme já 
afirmado, uma doutrina como o idealismo objetivo, na medida em que ela 
apregoa não haver dicotomia de natureza entre mundos exterior e interior, 
tornando factível a dialogia semiótica entre ambos.

Uma reflexão decorrentemente interessante, à luz das considera-
ções anteriores, sobre as consequências do realismo peirciano desenha-se 
numa análise das relações entre os conceitos de representação e mediação, 
conforme busco delinear na sequência desse ensaio. 

2 algumaS ConSideraçõeS SoBre rePreSentação e mediação4

Entre as questões que podem ser interessantes para as ligações en-
tre a semiótica de Peirce e a abordagem realista de sua filosofia pode-se des-
tacar: serão os processos de mediação também processos de representação? Ou, 
sob um modo alternativo: será a representação uma forma específica de me-
diação? Uma vez que essa distinção entre mediação e representação, supo-
nho, é considerada crucial para uma filosofia de abordagem realista como a 

4 Devo a motivação desta segunda parte do artigo a Colapietro (2010), com quem pude discutir o tema 
‘medição e representação’ em Peirce.
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de Peirce, parece interessante refletir sobre o que se entende por ambos os 
termos, no intuito de melhor compreender tal distinção conceitual.

Um ponto importante para a reflexão que se segue sugere trazer 
à luz algumas posturas recentes frente à questão: o que é representação, a 
par da crítica de algumas assim chamadas escolas antirrepresentacionistas. 
Consideremos, por exemplo, o conceito de representação de Rorty (1979) 
como um espelho perfeito de algum objeto, em verdade uma visão típica 
do Iluminismo. De acordo com Rorty (1979), tal conceito de representa-
ção sustenta uma esperança injustificada de captar a essência da realidade. 
Além dessa forma de conceituar representação, há também outras teorias 
antirrepresentacionistas que consideraram tal conceito algo que cria uma 
espécie de distância entre o homem e o fenômeno em si mesmo e, assim, 
nossa apreensão de um mundo verdadeiramente sensível seria impossível e 
bloqueada por ela. Partindo desta última visão de representação, está claro 
para estudiosos peircianos que a primeiridade é o modo adequado de ser 
para uma experiência direta de mundo, uma experiência de presentidade, 
onde o tempo, sempre presente nos signos conceituais, não participa dela. 
Entretanto, admitir tal experiência não significaria, como consequência, 
rejeitar uma experiência onde a mente humana observa o mundo valendo-
-se de algum tipo de mediação. Racionalidade não pode ser desenvolvida 
sem signos, como bem afirmou Peirce em sua juventude. Ambas as experi-
ências, mediadas e imediatas, são assim consideradas na filosofia de Peirce, 
como bem sabem os estudiosos do autor.

Cumpre considerar que o conceito de representação de Rorty 
(1979) é totalmente inadequado não só para a filosofia de Peirce, como 
também para a concepção contemporânea das teorias positivas em geral. 
Tais teorias, ao menos entre os campos do conhecimento mais epistemolo-
gicamente atualizados, vinculam-se a uma visão indeterminista de mundo. 
Neste ponto, é interessante lembrar que o falibilismo de Peirce de um lado, 
e a distinção entre objetos imediatos e dinâmicos, do outro, são suficientes 
para recusar essa visão de representação como um espelho preciso de qual-
quer realidade.

Com essas observações preliminares, caberia perguntar se não seria 
possível, dentro da filosofia peirciana, conciliar representação e mediação, 
sob um típico vocabulário de terceiridade? Esta conciliação, suponho, exi-
giria um entendimento de representação como o meio pelo qual a mediação 
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atua ou é, de alguma forma, eficiente. Parece ser, neste momento, importan-
te refletir sobre o que significaria mediar.

Não seria mediação uma espécie de meio pelo qual dois opostos 
se relacionam, com a função explícita de conciliar uma conduta à outra? 
Não seria Terceiridade, afinal, esse meio que incorporaria a segundida-
de, rompendo seu caráter de força bruta ao representar razoavelmente 
o modo habitual como ela atua? Aqui, a propósito, utilizei a expressão 
representar como o modo pelo qual a conduta da alteridade pode ser 
simulada; simular, como emprego o termo, significaria prever a conduta 
futura. Se tomarmos a relação entre homem e realidade, dois seres inte-
rativos, poderíamos dizer que nosso conhecimento de qualquer objeto 
real é a forma pela qual representamos seu comportamento futuro. Caso 
esta representação seja verdadeira, a saber, caso possamos eficientemen-
te simular o modo no qual esse objeto atua, em outras palavras, suas 
leis, então podemos prever sua conduta e, assim, também planejar nossa 
própria conduta perante ele. Conforme esta linha de pensamento, uma 
verdadeira representação permitirá uma mediação eficiente onde todo 
tipo de conflito poderá ser potencialmente reduzido à inteligibilidade e 
razoabilidade futura. Agir-entre exige uma representação verdadeira dos 
polos opostos, rompendo sua oposição ao encontrar um modo comum 
onde ambos possam agir conjuntamente.

Seja-me, ainda, permitido propor a seguinte questão: se mediação 
pode prescindir de representação, como sua alternativa, então poderíamos 
imaginar uma situação onde a mediação seja plausível, mas não necessa-
riamente por meio de uma verdadeira representação. Não seria este caso 
uma espécie de mediação sem o verdadeiro conhecimento da alteridade, 
ou seja, sem a incorporação da segundidade na terceiridade, o que violaria 
a natureza da terceiridade como terceiridade? Lembremos que, na histó-
ria das ideias, podemos encontrar escolas como a dos Sofistas, para quem 
linguagem era apenas um exercício de pura retórica, um instrumento de 
sedução que funcionou como mediação entre os Gregos por um longo 
período histórico. Não havia verdade alguma em sua oratória, principal-
mente porque o ceticismo de gênese dessa escola não permitia admitir a 
possibilidade de algo verdadeiro.

Para sustentar esta argumentação, penso que seria útil trazer à re-
flexão o famoso ensaio de Peirce, The Fixation of Belief. Além do método 
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dialógico-científico de fixar crenças, três outros são apresentados, a saber, 
tenacidade, autoridade e a priori. Não seriam estes últimos três métodos 
mediações? Não seriam meios pelos quais a conduta humana pode ser re-
gida? Poderíamos dizer que algum deles envolve investigação no sentido 
peirciano e, portanto, conhecimento? Todos os estudiosos que têm pleno 
conhecimento desse trabalho de Peirce diriam não. A razão óbvia é que, em 
todos três casos, poderíamos dizer que a brutalidade da segundidade seria 
mantida latente, dominada pela força ou dogmaticamente. Com relação ao 
modo dogmático de fixar crença, poderíamos citar, por exemplo, o período 
histórico da Idade Média, onde toda mediação para o entendimento da 
Natureza se constituía em manter as aparências, uma espécie de racionali-
dade permitida, sem qualquer relação com a verdade, pois todos os proces-
sos naturais eram regidos pela vontade de Deus. Manter as aparências, neste 
caso, era mediação sem qualquer caráter de representação. 

Não seriam esses três casos bons exemplos de mediação sem repre-
sentação? Não seria o caso do método científico de fixar a crença o úni-
co onde ambas, representação e mediação, funcionariam conjuntamente? 
Talvez fosse útil, a fim de sustentar esta linha de raciocínio, citar as passa-
gens de Peirce onde representação e mediação aparentam estar firmemente 
ligadas, a exemplo de:

A Terceira categoria e a Ideia daquilo que é tal qual é por ser um 
Terceiro, ou Meio, entre um Segundo e seu Primeiro. Isto é o mesmo 
que dizer que ele é Representação como um elemento do fenômeno. 
(Cf. PEIRCE, 1958. CP-5.66). 

[Ainda] Terceiridade nada é senão o caráter de um objeto que incor-
pora a Qualidade de Estar Entre (Betweeness) ou Mediação nas suas 
formas mais simples e rudimentares; e eu a uso como o nome daquele 
elemento do fenômeno que é preponderante onde quer que Mediação 
seja preponderante, e que encontra sua plenitude na Representação; 
(Cf. PEIRCE, 1958. CP- 5.104.).

[e] Terceiridade, como eu uso o termo, é apenas um sinônimo para 
Representação[...]. (Cf. PEIRCE, 1958. CP- 5.105.). 

Não à toa, Peirce afirma, na própria definição de signo, seu caráter 
de representação do objeto e, para tanto, é necessário que haja a possi-
bilidade de uma experiência fenomênica que possa, em um continuum, 
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alimentar o fluxo também contínuo dos interpretantes. Também é de se 
notar ser essa a razão pela qual a Fenomenologia é uma ciência que está 
pressuposta como suporte da Semiótica. 

O método científico deve ser, assim, semioticamente dialógico 
com o objeto, tendo como meta representá-lo de maneira verdadeira. 
Somente neste caso parece ser legítimo dizer que mediações são representa-
ções. Contudo, é interessante perceber que mediações sem representações, 
a saber, aquelas que não tomam em conta uma fenomenologia do objeto 
para serem concebidas nem um processo semiótico de construção de inter-
pretantes lógicos, podem, não obstante, afetar a conduta, conforme exige 
o principal quesito da significação pragmática. Neste caso, uma vez mais, 
o pressuposto realista parece ser vital para distinguir ações governadas por 
dogmatismos, sejam tenazes, autoritários ou transcendentes (a priori), de 
outras que estão em permanente diálogo semiótico com a experiência. O 
realismo pressupõe sistemas de terceiridade real cuja indiciação na segun-
didade fática segue um curso semiótico de réplicas particulares de signos 
gerais, a saber, sinsignos (sinsigns) que apontam para legisignos (legisigns). 
A representação desses legisignos é que permite a construção de teorias 
científicas, na medida em que essas são francamente dialogantes com a 
experiência. Não por outra razão, Peirce reconhece que a busca da verdade 
pela investigação contínua, ou seja, pela aplicação de um método de infe-
rência fenomenologicamente sustentado, era a única forma de cientificida-
de efetivamente genuína (IBRI, 2010). As demais formas de constituição 
de mediações pecariam por se desenvolverem na direção de algum interesse 
em particular, distantes de uma atenta e isenta observação dos fenômenos. 
Deste modo, pode-se supor que as razões de Peirce para sustentar essa 
posição eram as de que tais mediações não seriam representações que tives-
sem poder de previsão da conduta dos objetos, uma vez não cumprirem a 
exigência de uma terceiridade à luz de um realismo, ou seja, um realismo 
que acaba sustentando a validação indiferenciada das categorias tanto para 
as operações de semiose quanto para a realidade daqueles objetos.
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ConSideraçõeS finaiS

Na introdução deste ensaio propus refletir sobre a possibilidade 
de um pragmatismo que recomenda ser o significado de um conceito o 
conjunto de suas consequências práticas, considerando-se pressupostos de 
filosofias realistas e nominalistas. Posturas realistas podem estar autorizadas 
a fazer escolhas, na medida em que suas mediações sejam representações 
da conduta do objeto, implicando que a racionalidade possa cumprir seu 
papel de simular o que poderia ocorrer com os fenômenos, numa tentativa 
de apresentá-los destituídos de força bruta, expressão que Peirce reserva à 
segundidade ainda não representada, ou seja, ainda não redutível ao pensa-
mento. De outro lado, valendo-se da classificação de Peirce em seu ensaio 
The Fixation of Belief, mediações dogmáticas seriam as que sustentam cren-
ças por tenacidade, autoridade ou a priori. Todas essas não poderiam, de 
fato, influenciar condutas que tivessem em conta a observação dos objetos, 
devendo, de alguma forma, obstruir, obnubilar a realidade dos fenômenos, 
de modo a fazer valer um quadro de interesses que condicionaria os modos 
de agir, sejam eles individuais ou coletivos.

Por fim, brevemente mencionarei filosofias igualmente nominalis-
tas que pressupõem uma realidade de fenômenos completamente aciden-
tal, ou seja, totalmente dependente de alguma ordem que seria imposta 
por uma linguagem doadora de sentido à realidade, uma vez que qualquer 
arranjo dos fatos que precedesse essa humana constituição de um signifi-
cado possível seria uma inexplicável essencialização do mundo e uma inci-
dência intolerável de uma indesejável metafísica. Ora, como o predicado 
de alteridade é, supõe-se, o traço principal do que se pode chamar de real 
em Peirce, dado pela categoria da segundidade, então o curso dos fatos 
seria independente de qualquer mediação que pretensamente lhe queira 
dar sentido e, em verdade, acabaria por fracassar em qualquer missão de 
representação a que se propor.

Genuinamente, sob o ponto de vista do pragmatismo, uma filo-
sofia que não reconheça alguma forma de terceiridade real, mesmo apro-
ximada, evolutiva e incompleta como ela o é em Peirce, não poderia fa-
zer escolhas, mesmo que nelas reconheça uma inevitável fonte existencial 
de angústias. Diante de um mundo sem ordem real caberia apenas fazer 
apostas sobre o curso futuro dos fenômenos, onde a brutalidade dos fatos 
somente poderia ser superada pela sorte, por mais contingente que esse 
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jogo pudesse ser. Evidentemente, uma filosofia assim desenhada tem muito 
em comum com o dogmatismo tenaz, autoritário ou transcendente por 
desconsiderar a conduta dos fenômenos como o verdadeiro modo de bali-
zamento das suas representações.

Em resumo, pode-se dizer que o realismo de Peirce não é mais que 
um pressuposto de fundo que torna logicamente consistentes as preten-
sões de se lidar com a alteridade do mundo por meio de mediações que 
sejam genuínas representações de uma ordem que é própria e intrínseca 
aos fenômenos. 

Uma razoável capacidade de adivinhar os rumos futuros dos fa-
tos que detém o poder de afetar nossa conduta é que nos faculta fazer 
escolhas. Nossa racionalidade nos permite participar da existência inser-
tos no Chronos onde se situa a conduta da alteridade com a qual somos 
compelidos a dialogar semioticamente. Não resta outra alternativa senão 
confiar que possamos representar preditivamente a conduta do Outro, esse 
onipresente segundo com o qual coabitamos. Que seja legitimamente an-
gustiante saber dos caminhos que não escolhemos e que não são mais pos-
síveis. Mas é certo que devemos poupar os deuses do tédio de ouvirem um 
ubíquo apelo para que acertemos o que ocorrerá no futuro, decorrente da 
prática de uma filosofia que somente legitima fazer apostas.
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introdução

Discutindo resultados de experimentos neurocientíficos, Burton, 
no livro On Being Certain, de 2008, procura dissociar o “sentimento de 
conhecimento” (the feeling of knowing) do conhecimento propriamente 
dito – o qual, na definição clássica sumarizada e criticada por Platão, en-
volveria, além da crença em uma proposição, também sua verdade e sua 
justificação racional. A proposta de Burton ressoa com anotações feitas por 
Wittgenstein em seu último ano de vida (1950-1951), compiladas no livro 
publicado postumamente (On Certainty), nas quais o filósofo procurava 
dissociar o conceito de certeza do conceito de verdade. Realizamos uma 
comparação das propostas de Burton e Wittgenstein, discutindo a tendên-
cia cética do primeiro e realista do segundo. Após discutir a dissociação 
entre o sentir e o conhecer, enfocamos o papel complementar de ambos na 
atividade mental consciente, buscamos uma superação das abordagens tra-
dicionais da consciência, que se encontram restritas à atividade cognitiva.

Na reconstrução contemporânea do conceito de conhecimento 
formulado por Platão (a respeito de seus adversários sofistas), este é con-
cebido - não sem problemas - como uma “crença verdadeira justificada” 
assumida por um determinado agente cognitivo. Este tipo de crença, de 
natureza cognitiva, seria a crença em uma proposição linguística verdadeira; 
além disso, para que seja objeto de conhecimento, o agente cognitivo teria 
uma justificativa para assumi-la. 

A verdade, no sentido tradicional de “correspondência com a 
realidade” é problemática, uma vez que não há consenso a respeito do 
que é a realidade, ou do método para se estabelecer tal correspondência. 
Entretanto, o abandono deste requisito para o conhecimento (isto é, aqui-
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lo que é conhecido precisa ser verdadeiro) conduz a abordagens psicologi-
zantes, em que não só a crença em geral como também a certeza (entendi-
da como o grau máximo da crença) são reduzidas a estados mentais e/ou 
cerebrais, sem maiores implicações epistêmicas. Neste contexto, destaca-se 
a proposta do neurocientista Burton (2008), que argumenta, com base em 
resultados empíricos (como, por exemplo, experimentos de estimulação 
direta do cérebro durante uma cirurgia), que a certeza não passaria de um 
“sentimento de conhecer” (feeling of knowing), que pode estar dissociado da 
verdade, ou seja, as pessoas muitas vezes acreditam em proposições falsas.

Neste capítulo, pretende-se contrastar a posição psicologizante 
de Burton, que conduz ao ceticismo (BURTON, 2008), com as anota-
ções de Wittgenstein (escritas em 1950-51, e publicadas postumamente 
por Anscombe em 1969) a respeito da crença, que apontam no sentido 
de um realismo semelhante ao de Moore (1925, 1939), ambos republi-
cados em Moore (1959). Apesar da semelhança dos títulos, e embora cite 
Wittgenstein quatro vezes em seu livro, Burton (2008) não demonstra, 
de modo explícito, conhecer “On Certainty” de Wittgenstein, Anscombe 
e Von Wright (1969). Em ambos os autores, Burton e Wittgenstein, po-
de-se identificar uma dissociação entre os conceitos de crença/certeza/
sentimento, por um lado, e conhecimento/justificação/verdade, por ou-
tro. Entretanto, a posição epistemológica de Burton é cética, enquanto 
Wittgenstein se aproxima do realismo de Moore quanto às crenças da 
vida quotidiana.

Após este contraste entre os dois autores, levanta-se a hipótese de 
que os sentimentos teriam função epistêmica complementar aos processos 
propriamente cognitivos na construção de um processo mais complexo, o 
fluxo da consciência. Esta hipótese se insere em uma concepção ontológica, 
o Monismo de Triplo Aspecto (MTA), para a qual a consciência humana 
é definida como “o sentimento do que acontece”, conforme Pereira Júnior 
(2013), inspirado no título do livro de Damásio (2000). No MTA, tanto o 
conhecimento quando o sentimento são considerados aspectos da realida-
de (ou seja, não se reduzem a aparências ou ilusões do agente cognitivo). O 
conhecimento consiste na apreensão, processamento e interpretação (isto 
é, atribuição de uma semântica) de padrões de informação (internos e ex-
ternos ao agente cognitivo) constitutivos do real. O sentimento, além de 
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ser um fenômeno subjetivo, também contribui para a apreensão da reali-
dade, porém de modo diferente do conhecimento.

À guisa de conclusão, argumenta-se pela equivalência - para fins 
práticos - das duas posições filosóficas que chamamos de “racionalismo 
moderado” e “emotivismo construtivo”. Pode-se tanto dizer que somos 
agentes cognitivos que utilizam a experiência de sentimentos para melhor 
guiar nossas ações, como feito por Damásio (2000), ou que somos agentes 
sentientes que usam o conhecimento para melhor administrar nossas emo-
ções e suas implicações práticas (como proposto no MTA).

1 moniSmo de triPlo aSPeCto (mta) e a teoria da ConSCiênCia

O MTA, conforme desenvolvido por Pereira Júnior (2013, 2016), 
é uma formulação ontológica na qual a consciência, entendida como um 
dos aspectos da realidade, constitui-se de processos cognitivos com sentido, 
tomando-se o termo “sentido” como relativo ao sentir, que inclui não só a 
atribuição de significado mas também a experiência de sentimentos associa-
dos aos conteúdos cognitivos (estes últimos sendo usualmente concebidos 
como representações, mapas e símbolos). “Sentimento”, no MTA, é um ter-
mo filosófico que abrange não só os sentimentos emocionais (como estar 
alegre, ou estar triste), mas inclui toda a gama das vivências conscientes, 
em cinco modalidades:

a) Perceptiva: por exemplo, sentir o gosto do alimento, o cheiro 
de uma flor;

b) Sensações básicas, de origem biológica, como fome e sede;

c) Sentimentos emocionais, como os acima citados, que muitas 
vezes envolvem relações sociais, como nos casos do amor e do ódio;

d) Sentimentos cognitivos, como saber que se sabe a resposta a 
uma pergunta; ou ainda o sentimento de si como distinto dos outros, isto 
é, o sentimento do Eu;

e) Sentimentos volitivos, como o querer e o desejo.
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Na perspectiva do MTA, os processos puramente físico-químico-
biológicos constituem o primeiro aspecto da realidade; os processos 
informacionais, que constituem o aspecto cognitivo, dizem respeito ao 
segundo aspecto, e a consciência, caracterizada pela conjunção do conhecer 
com o sentir, constitui o terceiro aspecto. Processos informacionais sem 
significado e o respectivo sentimento seriam, portanto, processos mentais 
inconscientes; na presença do encadeamento mental que leva ao significado 
e finalmente ao sentimento, se tornam processos mentais conscientes. 

Retornando à definição clássica de conhecimento, pode-se dizer, 
na perspectiva do MTA, que, se as crenças proposicionais são sentimen-
tos, então os respectivos conhecimentos seriam necessariamente cons-
cientes. Neste caso a Teoria do Conhecimento se transmuta em Teoria da 
Consciência. Implicitamente considera-se que a interação entre cognição 
e sentimento é construtiva, pois a crença em uma proposição é entendida 
como a “força” que torna o conteúdo da proposição consciente (embora 
não garanta sua verdade); na ausência desta “força”, a proposição, mesmo 
que fosse verdadeira, não se tornaria um conteúdo de consciência no agen-
te cognitivo; tampouco poderia ser objeto de justificação. Sem o acesso 
à consciência não haveria como se construir a justificativa por meio de 
um argumento racional (isto é, assumindo a proposição a ser justificada 
como a conclusão de um argumento para o qual se buscam as premissas 
que corretamente a deduzam e também o caminho lógico que conduz das 
premissas à conclusão). A justificativa é uma operação que requer memória 
explícita (consciente) das proposições e do argumento como um todo.

Estabelecidas estas diretrizes, duas tarefas filosóficas se colocam: 

a) Repensar a Teoria do Conhecimento como Teoria da 
Consciência;

b) Investigar a complementaridade do conhecer e do sentir na 
Teoria da Consciência.

Para enfrentar estas tarefas, além das ferramentas propriamente fi-
losóficas de análise conceitual e das evidências do senso comum, torna-se 
importante utilizar também conceitos e evidências oriundos das ciências, 
em uma abordagem interdisciplinar na qual as ciências, em particular a 
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neurociência e a psicologia, trazem importantes subsídios para a discussão 
de problemas filosóficos (PEREIRA JÚNIOR, 2016).

No contexto atual do ensino de Filosofia assume-se (implicitamen-
te) que o estudo da consciência humana poderia ser abarcado pela discipli-
na de Teoria do Conhecimento ou Epistemologia Geral. Entretanto, se as 
propostas dos autores estudados, em particular o MTA, estiverem bem fun-
damentadas, deve-se concluir que a Teoria da Consciência deveria ser a dis-
ciplina mais abrangente, que incluiria tanto os processos cognitivos quanto 
os processos afetivos/emocionais, abarcando a Teoria do Conhecimento e 
partes da Psicologia e Neurociência, incluindo a Neurociência Cognitiva e 
a Neurociência Afetiva. Esta possível conclusão implica na necessidade de 
mudanças curriculares, introduzindo-se a abordagem interdisciplinar no 
ensino de Filosofia.

Há outras motivações secundárias para a discussão, tais como a 
discussão dos limites da racionalidade e a argumentação pela possibilidade 
de um realismo pragmático. No caso da discussão dos limites da raciona-
lidade muito tem sido discutido, por exemplo, a respeito da racionalidade 
do comportamento econômico, a exemplo do best-seller de Arielly (2008), 
assumindo-se que “racional” seja o comportamento de base puramente 
cognitiva, isto é, aquele que exclui as determinações das emoções e sen-
timentos, ou as controlam por meio da Lógica. Se adotarmos a hipótese 
aqui levantada e defendida, a influência das emoções e sentimentos no 
comportamento econômico não deveria ser chamada de “irracional”, mas 
concebida como uma forma expandida de comportamento racional típica da 
consciência humana.

No tocante à argumentação pela possibilidade de um realismo 
pragmático, temos que a possibilidade de uma epistemologia realista crí-
tica embasada em resultados práticos (da experiência quotidiana e/ou da 
ciência/tecnologia) conflita com pressupostos do Idealismo Transcendental 
neo-kantiano, que assume que não podemos conhecer a “coisa-em-si”, 
conforme pode ser conferido em Wedberg (1984). O realismo de Moore 
(1939, 1959) e do último Wittgenstein (1969), assim como a sugestão de 
um “compromisso ontológico” de Quine (1990), apontam no sentido de 
um conceito de consciência semelhante ao proposto no Monismo Reflexivo 
de Velmans (2009): as mentes conscientes refletiriam o mundo real na 
perspectiva de primeira pessoa (isto é, os conteúdos de consciência seriam 
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referenciados na realidade, porém diferentes, pois cada pessoa tem uma 
perspectiva própria). Esta seria uma das posições possíveis frente aos fenô-
menos do conhecer e do sentir.

2 PoSiçõeS filoSófiCaS frente ao ConheCer e Sentir

Por “crença cognitiva” entende-se a crença no conteúdo de uma 
proposição que intensionalmente refere a estados de coisas. Esta crença 
pode acontecer mesmo se a proposição for falsa, como argumentado por 
Burton (2008). A crença cognitiva pode ainda ser definida como o estado 
subjetivo que temos quando acreditamos que temos algum conhecimen-
to. Quando a crença atinge seu grau máximo, temos a certeza. Seriam 
estes estados subjetivos meros sentimentos (pertencendo à mesma classe 
de estados subjetivos de cunho emocional, como sentir-se triste ou feliz), 
ou seriam propriamente epistêmicos, no sentido de propiciar justificação 
racional e/ou acesso aos critérios de verdade? Pode-se analisar os posicio-
namentos frente a esta questão de acordo com as filosofias de cunho emo-
tivista e racionalista. 

Para os emotivistas, a resposta seria positiva. Haveria duas ten-
dências dentre os emotivistas: as filosofias reducionistas e construtivistas. 
As primeiras, nas quais se poderia classificar Burton (2008), operam a 
redução das crenças cognitivas ao “sentimento de saber”. Para elas, não 
existiria um procedimento independente do sentimento para se justificar 
uma proposição, ou para se demonstrar a verdade. O único recurso que 
temos para apoiar nossos juízos seria o sentimento de conhecer.  Nesta 
categoria poderiam também ser classificadas as posições filosóficas ide-
alistas ou irracionalistas que colocam o Eu consciente como matriz ab-
soluta do real, como é o caso de Fichte ou Schelling, por exemplo. Há, 
ainda, posturas que entendem a vontade como árbitro exclusivo dos pro-
cessos de tomada de decisão, a exemplo de Schöpenhauer ou Nietzsche. 
Entretanto, uma análise mais rigorosa destas filosofias vai além do âmbi-
to deste capítulo.

Para os construtivistas, que são de maior interesse para a aborda-
gem aqui adotada, haveria uma colaboração entre fatores sentimentais e 
racionais na construção do conhecimento. As operações mentais que en-
volvem processamento de informação e inferências lógicas são considera-
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das como sendo próprias à racionalidade cognitiva. As operações mentais 
que envolvem sentimentos são consideradas como sendo propriamente 
afetivas, ou - para se usar uma expressão popular na atualidade - do âmbito 
da “inteligência emocional”, conforme Goleman (1998). Nossos estados/
processos mentais conscientes teriam ambos os componentes. O sentimen-
to requer um conteúdo cognitivo (representação, mapa ou símbolo) a ser 
sentido e o conhecimento, para ser consciente, requer que seus conteúdos 
sejam sentidos (ou, ao menos, que sejam acreditados, como na definição 
platônica clássica).

As crenças poderiam ser cognitivas e não-cognitivas. A crença cog-
nitiva consiste em acreditar em uma proposição para a qual se tem justi-
ficativa racional. Já a crença não-cognitiva (ou seja, a fé) consiste em se 
acreditar naquilo para o que não se tem uma justificativa racional. Do pon-
to de vista emotivista reducionista, não haveria como se distinguir cren-
ça epistêmica e fé, uma vez que ambas seriam sentimentos, sem maiores 
qualificações. Um sentimento não é objeto de justificações. Para a filosofia 
emotivista construtivista, pode-se fazer a distinção, pois nela se admite a 
possibilidade de justificativas racionais independentes do (e complemen-
tares ao) sentimento.

Para os racionalistas, as crenças cognitivas não seriam meros sen-
timentos. Os racionalistas podem ser divididos em radicais e moderados. 
Para os radicais, se o conhecimento é suportado por sentimentos, então 
não é justificado, pois a justificação teria de ser puramente racional. Para 
os moderados, cognição e sentimento podem estabelecer relações coopera-
tivas, pois, embora os sentimentos não sejam, em si mesmos, justificativas, 
podem motivar justificações racionais.

Aparentemente o emotivismo construtivista se aproximaria do ra-
cionalismo moderado (assim como o “copo meio cheio” equivale ao “copo 
meio vazio”). No entanto, não se deve pular apressadamente para esta con-
clusão, pois o valor epistêmico dos sentimentos tende a ser apreciado de 
modo antagônico por estas filosofias. Para constatar algumas nuances desta 
temática, retornamos brevemente a Wittgenstein e Burton.
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3 WittgenStein e Burton

Enquanto no Tratado Lógico-Filosófico Wittgenstein (1922) conce-
be o conhecimento como relativo às formas lógicas presentes no mundo, 
a partir das Investigações Filosóficas de Wittgenstein (1953) passa a enten-
der o pano de fundo do conhecimento como “formas de vida”. Estas não 
seriam formalizáveis, mas poderiam ser reconhecidas em suas dimensões 
práticas. Neste novo quadro conceitual, os conceitos de certeza e conheci-
mento, que foram ligados por Descartes nos meandros de suas Meditações 
Metafísicas, se dissociam. 

O conceito de conhecimento continua sendo vinculado aos concei-
tos de verdade e justificação, como na definição platônica clássica, ainda que 
a operacionalização destes últimos conceitos tenha se revelado bem mais 
problemática do que Wittgenstein julgava quando escreveu o Tratado. São 
os conceitos de crença e certeza, antes subordinados ao conhecer, que assu-
mem estatura e densidade próprias e passam a ser objetos de análise.

Os componentes fundamentais do plano de fundo da vida não 
poderiam ser objetos de conhecimento, mas poderiam ser apreendidos nas 
ações práticas, ensejando a formação de crenças e certezas, um saber práti-
co, eficazes e eficientes no mundo da vida. Com isso, não se reduz o escopo 
da vida mental consciente humana à empiria ou ao relativismo sofístico, 
mas, pelo contrário, a concepção de vida mental se expande, vindo a ocu-
par um plano da realidade que não seria propriamente coberto pela razão 
lógica ou pelas consequências (dedutivas) das teorias científicas. 

Discutindo os argumentos de Moore (1925, 1939) em favor da 
existência de um mundo externo à mente, e da possibilidade do senso 
comum apreender este mundo, Wittgenstein (1969), nos parágrafos 136 
a 166, sustenta que podemos ter um saber prático a respeito das formas 
de vida fundamentais, mesmo na ausência de provas ou justificativas ló-
gicas e/ou científicas a seu respeito. Tal saber se manifesta na forma de 
crenças que atingem o grau máximo - a certeza - mesmo na ausência de 
justificativas racionais ou de acesso a seus critérios de verdade: a prática hu-
mana “se autossustenta” (WITTGENSTEIN, 1969, p. 139), o que pode 
ser demonstrado por meio de exemplos, como fez Moore. A partir des-
tas evidências práticas fundamentais, que formam um sistema, conforme 
Wittgenstein (1969, p. 185) é que são construídas todas as demonstrações 



Marcos Antonio Alves (Org.). Cognição, emoções e ação. Coleção CLE, v. 84, pp. 107-122, 2019.

Conhecimento e Sentimento 115

lógicas, como aquelas realizadas pelas ciências empíricas, com o uso da 
lógica formal e da matemática.

A descrição das formas de vida em Wittgenstein (1969) aproxi-
ma-se da fenomenologia de Husserl (1947), em particular do conceito de 
mundo da vida, que passa a ocupar lugar central na filosofia husserliana a 
partir das Meditações Cartesianas. Assim como em Heidegger - o discípulo 
de Husserl que mais se aprofundou na filosofia da existência temporal - 
para Witgenstein (1969) as “essências” da vida não constituem um sistema 
fixo de categorias, mas são constituídas temporalmente, em uma diversi-
dade de usos, como nos “jogos de linguagem”, e podem ser abordadas por 
meio de diferentes modalidades de apreensão, que vão da simples crença 
de senso comum até a crença religiosa e a certeza científica. Estas distinções 
ocupam boa parte das anotações de Wittgenstein (1969) vide, por exem-
plo, nos parágrafos 92-110, 238-245, 422 e adiante 608-612.

Burton (2008), por sua vez, propõe, com base em resultados neu-
rocientíficos, que a certeza é apenas o “sentimento de conhecer”. Este sen-
timento adviria da operação de mecanismos cerebrais que funcionam de 
modo independente dos mecanismos cognitivos (ou racionais, se assumido 
que a razão se reduz à cognição). Exemplificando sua distinção, Burton 
(2008) cita a distinção feita por Wittgenstein entre “certo” (right) no sen-
tido cognitivo (correção de um raciocínio) e no sentido afetivo (como sa-
tisfação de uma demanda subjetiva). Burton (2008, p. 3) propõe que o 
sentimento de conhecer seja radicalmente distinto do conhecer. Isso porque, 
em determinadas condições neurológicas, ou sob o efeito de determina-
dos estímulos, as pessoas têm certeza de conhecer determinados estados 
de coisas (ou relações entre estados de coisas) que comprovadamente não 
existem, ao menos em termos científicos. 

O tipo de exemplo que melhor se encaixa na abordagem de Burton 
refere-se aos chamados “estados místicos”, que seriam – em sua aborda-
gem, mas não necessariamente, como discutido por Shanon (2001) – ape-
nas sentimentos, sem o correspondente conhecimento “objetivo”. Em ter-
mos neurocientíficos, os estados místicos seriam gerados pela ativação do 
sistema límbico, sem a correspondente ativação dos sistemas propriamente 
cognitivos do cérebro humano, como o córtex pré-frontal. Este tipo de 
padrão pode ser visualizado em experimentos com neuroimagem ou ele-
troencefalografia, o que constituiria evidência suficiente, nos paradigmas 
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atuais da neurociência cognitiva, para se fazer uma dissociação entre senti-
mento de conhecer e conhecer propriamente dito.

De fato, pode-se operacionalmente efetuar o que os neurocientis-
tas cognitivos chamam de “dupla dissociação”. Isso porque, além da possi-
bilidade de se ter o sentimento de certeza sem o respectivo conhecimento 
(daquilo que se tem como certo), há casos em que ocorre a ativação das 
áreas cognitivas sem a ativação do sistema límbico (que seria o correlato 
cerebral do “sentimento de conhecer”). Embora a dupla dissociação não 
seja um método controvertido no âmbito científico, podemos questionar 
sua validade neste caso, pois a existência de conhecimento sem a crença na 
proposição que o enuncia conflitaria com a definição clássica adotada na 
Teoria do Conhecimento filosófica.

O problema com que o leitor de Burton se defronta é o de se ava-
liar se o sentimento de conhecer seria realmente desprovido de qualquer 
valor cognitivo, no que tange a uma realidade independente da mente do 
agente cognitivo. Ao invés das posições extremas, pode-se argumentar pelo 
emotivismo construtivista ou pelo racionalismo moderado, para os quais 
o sentimento de conhecer possa ter um papel pragmático na elaboração 
de conhecimento a respeito de uma realidade independente da mente do 
agente. Em contextos do senso comum e religiosos, pode-se, então, adotar 
a análise de Wittgenstein (1969), fazendo-se uma distinção entre crença 
cognitiva e fé. A primeira coaduna com justificações racionais, enquanto a 
segunda se faria contra a razão, por exemplo, postulando-se um ser supre-
mo incognoscível.

4 hiPóteSe da ComPlementaridade de ConheCer e Sentir

Formula-se aqui a hipótese de que os sentimentos teriam função 
epistêmica complementar aos processos propriamente cognitivos na cons-
trução de um processo ainda mais complexo, a saber, o fluxo da consciência. 
Esta hipótese se insere em uma concepção ontológica para a qual a cons-
ciência é concebida como “o sentimento do que acontece”. Neste conceito 
de consciência, “o que acontece” é o vir-a-ser da realidade, na perspectiva 
de um determinado agente, que é representado em seu sistema cognitivo 
por meio de um sofisticado processamento de sinais. Entretanto, tais re-
presentações só se tornam conscientes quando dotadas de um sentido, isto 
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é, quando as mensagens carregadas pelos sinais informacionais afetam de 
modo global o sistema. 

Entende-se neste contexto por “atribuição de sentido” mais que 
a atribuição de significado. O ato de sentir envolve também um efeito da 
informação (ou causa formal aristotélica) sobre o corpo (ou causa material 
do agente), ou seja, a consciência é entendida como um processo no qual a 
informação representada ou mapeada na mente afeta o corpo do agente, e 
acordo com Pereira Júnior (2015a, 2015b). Sem a presença dos sentimen-
tos, tal afeto ou efeito não ocorre; isto é, o processamento de informação 
e as representações ou mapas resultantes permanecem inconscientes, tal 
como se supõe acontecer em computadores digitais – que processam in-
formação, mas aparentemente não são conscientes, pois lhes falta a capa-
cidade de sentir o significado da mensagem informacional a partir de uma 
perspectiva  própria, perspectiva de primeira pessoa, vide Nagel (1974). 

No MTA, tanto o conhecimento quanto o sentimento têm den-
sidade ontológica. Além de serem fenômenos subjetivos, que ocorrem na 
perspectiva de primeira pessoa, também são aspectos fundamentais da re-
alidade. O conhecer consiste na apreensão, processamento e interpretação 
(isto é, atribuição de uma semântica) de padrões de informação (internos 
e externos ao agente cognitivo) constitutivos do real. Os processos cogni-
tivos, que levam ao conhecimento, se iniciam no plano inconsciente, por 
meio da apreensão e processamento de padrões de informação que deri-
vam das matrizes do real. Para maior discussão dessas matrizes, intituladas 
“formas de energia”, vide Pereira Júnior (2016). O processo interpretativo 
também se inicia no plano inconsciente (por exemplo, na distinção entre 
“Self ” e “Não-Self ” pelo sistema imune) e se estende até o plano conscien-
te, quando enseja a formação de sentimentos a respeito do conteúdo da 
informação (mensagem) que está sendo processada. 

O sentimento, além de ser um fenômeno subjetivo, também pos-
sibilita o “desvelamento” da estrutura profunda da realidade, por meio da 
intuição. No MTA, o termo “desvelamento” tem uma amplitude maior do 
que na obra do filósofo que o introduziu, Martin Heidegger. Ao “sentir o 
mundo”, o agente consciente atualiza em sua mente um padrão informa-
cional que expressa uma combinação das matrizes fundamentais da reali-
dade (“Sentimento do Mundo”, vale lembrar, é o título de um poema de 
Carlos Drummond de Andrade e também do livro em que o poema foi 
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publicado). Por exemplo, uma combinação estruturante da realidade é a 
combinação de hidrogênio e oxigênio. A liquidez é uma propriedade emer-
gente desta combinação. Porém, ela só se atualiza quando sentida por um 
agente consciente; sem estes agentes, tal propriedade emergente perma-
nece em estado potencial. Outros casos, citados, por exemplo, em Pereira 
Júnior (2013, 2016), são o sabor salgado e o odor das flores (este tam-
bém utilizado como exemplo por Heidegger, vide Pereira Júnior (2016). 
A combinação entre sódio e cloro gera como potencialidade o sabor de 
sal. Entretanto, este sabor só é atualizado quando sentido por um agente 
consciente. O mesmo se aplica ao odor das flores, que existe como poten-
cialidade coexistente à existência de flores, mas só emerge como atualidade 
quando é sentido por um agente consciente.

O sentimento, segundo o MTA, também possibilitaria um acesso 
cognitivo a propriedades da realidade mais complexas que as qualidades 
sensoriais. Nestes casos, o termo utilizado pelos cientistas para se referir 
a este tipo de sentimento é “intuição”. Por exemplo, enquanto tocando 
seu violino em um pequeno barco que deslizava sobre um lago em quase 
silêncio, Einstein teria intuído uma relação fundamental entre matéria e 
energia. Neste caso, não se trata obviamente de um processo sensorial, 
mas de intuição de um princípio fundamental de toda a realidade, a partir 
de especulações mentais, o que sugere algum grau de isomorfismo entre 
as operações mentais e as operações fundamentais do real. Curiosamente, 
muitos recipientes do Prêmio Nobel relatam experiências semelhantes nas 
quais a intuição desempenha uma papel central na descoberta de hipóteses 
científicas inovadoras, conforme Marton, Fenshan e Chaiklin (1994).

No MTA, os princípios fundamentais das operações mentais não 
podem ser concebidos como atributos de um sujeito pensante ou Eu trans-
cendental separado da natureza; os três aspectos e suas manifestações se-
riam co-extensivos em uma realidade unitária e complexa. Neste sentido, 
vale ressaltar que a epistemologia genética de Piaget seria um bom exemplo 
do proposto isomorfismo entre operações mentais e operações da natureza 
(VONÈCHE, 2007), que contrasta com a suposição dualista (ou idealista) 
dominante na filosofia moderna, para a qual os princípios operantes na 
mente consciente se aplicariam apenas a um domínio fenomênico dissocia-
do da realidade natural. No MTA, o domínio fenomênico da experiência 
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consciente é co-extensivo com realidade natural, possibilitando a atualiza-
ção de potencialidades desta mesma realidade.

Decorre destas considerações que, para o MTA, o âmbito dos pro-
cessos de desvelamento do ser (ou seja, atualização de potencialidades da 
realidade na perspectiva de um determinado agente cognitivo) é muito 
mais amplo que em Heidegger. Este filósofo restringia o genuíno desve-
lamento a determinadas manifestações artísticas, como a poesia, e conde-
nava a técnica como sendo responsável pelo “esquecimento do ser”. No 
MTA, o desvelamento apresenta diversas modalidades, inclusive a técnica 
e a tecnologia contemporâneas, abrangendo todas as modalidades da expe-
riência consciente. Sobre a amplitude do conceito de sentimento no MTA, 
confira Pereira Júnior (2015). A Cosmologia científica contemporânea, 
por exemplo, fazendo uso de sofisticadas tecnologias, evidencia que nossa 
galáxia é apenas uma dentre milhões ou bilhões de galáxias de semelhante 
magnitude. Esse feito da ciência e da tecnologia contemporâneas, na pers-
pectiva do MTA, constituiria um “desvelamento do ser” de valor cognitivo 
incomensuravelmente superior à totalidade dos poemas de Hölderlin, poe-
ta que inspirou a tese de Heidegger. A engenharia genética, ao gerar clones, 
seres quiméricos e ao introduzir novidades na medicina que alteram os 
processos da vida, também atualiza potencialidades da realidade, nos des-
velando características do real que até então desconhecíamos.

ConSideraçõeS finaiS 

Em síntese, propõe-se que conhecer e sentir sejam processos men-
tais complementares, que conjuntamente compõem o fluxo da consciência 
dos agentes cognitivos. A implicação antropológica desta proposta é que 
somos agentes cognitivos que utilizam a experiência de sentimentos para 
melhor guiar nossas ações, como em Damásio (2000), ou agentes sentien-
tes que usam o conhecimento para melhor administrar nossas emoções e 
suas implicações práticas, como no MTA. 

Tanto no indivíduo quanto na sociedade pode-se observar, his-
toricamente, a preponderância do conhecer sobre o sentir, ou vice-versa. 
Daniel Kahneman ganhou o Nobel em Economia de 2003 ao propor que 
teríamos dois sistemas envolvidos nas tomadas de decisão econômica, um 
deles se baseando no conhecer e o outro no sentimento, confira Morewedge 
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e Kahneman (2010). Como conhecer e sentir se combinam, tanto como 
fenômenos mentais quanto em suas bases físico-químico-biológicas, con-
forme expõe Pereira Júnior (2013, 2016), não é conveniente argumentar 
pela dominância absoluta de um sobre o outro. As considerações acima 
sugerem que, para fins práticos, as duas alternativas (agente cognitivo que 
sente, ou agente sentiente que conhece) se equivalem. Na evolução cósmi-
ca o processamento de informação (que é a base do conhecimento) teria 
possivelmente ocorrido antes do sentir consciente; entretanto, ao se es-
tudar o comportamento de agentes cognitivos que se utilizam de ambos 
(conhecer e sentir) para guiar suas decisões, não se pode argumentar por 
uma dominância absoluta de uma destas funções.

Agradecimento: FAPESP, pelo apoio à pesquisa sobre o Monismo de Triplo 
Aspecto.
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