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CARACTERÍSTICAS GERAIS DO SÉCULO XVII 

I. A CONCEPÇÃO DA NATUREZA H U M A N A : AUTORIDADE E 

A B S O L U T I S M O 

N enhum século manifestou menos confiança nas forças espontâ
neas de uma natureza abandonada a sua sorte do que o século 

XVII . Onde se poderia entontrar pintura mais desfavorável do homem 
natural, do homem sem regras, entregue ao embate das paixões, do 
que entre os políticos e moralistas desse século? Hobbes, nesse parti
cular, coincide com La Rochefoucauld, e este com o jansenista Ni-
cole. Para Hobbes, os sinistros animais predadores, que são os homens 
efri estado de natureza, não podem ser dominados senão por um so
berano absoluto. E para os jansenistas era inadmissível que movimento „ 
algum de caridade e amor proviesse de outra parte a não ser da graça 
divina em favor do homem entregue, pelo pecado, à concupiscência. 

Analogamente, o século XVII é o da Contra-Reforma e do abso
lutismo real. A Contra-Reforma põe fim a o , paganismo do Renasci
mento. Constitui a expansão de um catolicismo que se atribui como ta
refa necessária a direção das inteligências e das almas. A ordem dos 
jesuítas proporciona educadores, diretores de consciência, missionários; 
chega a ter na França mais de duzentos colégios. O tomismo, conforme 
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à interpretação dada pelo jesuíta Suárez, é ensinado em todos os lu
gares e chega a suplantar, mesmo nas universidades dos países pro
testantes, a doutrina de Melanchthon. A Contra-Reforma é um mo
vimento que vem de Roma, cujo êxito é assegurado pelas iniciativas 
privadas: a monarquia é galicana, na França, e anglicana, na Ingla
terra. Entretanto, é ò próprio poder real, na França, que não vacila em 
utilizar meios violentos para assegurar a unidade religiosa, até que, com 
a revogação do edito de Nantes, suprime, pura e simplesmente, o pro-
testantismo. 

O absolutismo real não é o poder de um indivíduo forte, capaz de 
manter os "súditos ém obediência por força do prestígio pessoal ou por 
meios violentos; é função social, independente da pessoa que a exerce, 
e que persiste através de grandes minorias, em que ministros todo-po-
derosos exercem o poder em nome de um príncipe. Essa função social, 
de origem divina, impõe mais deveres do que direitos; e o rei, absoluto 
por direito divino, vê-se submetido a seu cargo como eleito por Deus, 
sem que se assemelhe aos antípodas do tirano do Renascimento. 

Essas disciplinas, religiosas ou políticas, são, portanto, admitidas, 
consentidas, consideradas necessárias pelos benefícios implícitos. A ri
gidez da regra não se afigura escravidão, mas enquadramento, sem o 
qual o homem cai, desarticulado e indeciso, como o Montaigne dos 
Ensaios. O cerimonial orienta-o nas relações sociais como o ritual à 
Igreja. 

Há, entretanto, resistências numerosas. Na Inglaterra, o absolutis
mo por direito divino colide duas vezes com a vontade geral, e. su
cumbe. Na França, a unidade religiosa não se estabelece senão à custa 
de perseguições. A Holanda, por todo o século XVII , torna-se refúgio 
dos perseguidos de todos os países, dos judeus da Espanha e Portugal, 
dos socinianos 1 da Polônia e, mais tarde, dos protestantes da França. 
Era, contudo, refúgio precário, em que se sentiam, freqüentemente, 
ameaçados. A p r o p r i a religião católica, na França, seu país de eleição, 
está minada pela querela entre jansenistas e molinistas 2 e, em fins do 
século, pelo escândalo do misticismo de Madame Guyon. À sombra 
desses fatos, que se tornam públicos, vinga um labor intelectual que se 

1. Socinianos: partidários do italiano. Lél io Soc ino (1525-1562), criador da 
doutrina antitrinitária e de rejeição à divindade de Jesus. ( N . do T.) 

2. Molinistas: doutrina criada pelo teó logo espanhol Luís Mol ina (1535-1600), 
tendente a conciliar a liberdade c o m a graça e a presciência divina. ( N . do T.) 
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traduz em milhares de livros e libelos, hoje esquecidos. Os reclamos 
em favor da liberdade e da tolerância não começaram no século XVIII . 
Em verdade,, não deixaram de ouvir-se durante o transcurso do século 
XVII , sobretudo na Inglaterra e na Holanda. E o século finda com a 
áspera discussão entre Bossuet, que sustenta o direito divino dos reis, 
e o ministro protestante J u r i e u , 1 que defende a soberania do povo. 

Todavia, vistos de perto, tais reclamos e debates trazem a' marca 
do século: não promanam de individualistas em favor do respeito para 
suas opiniões particulares. 

Uma das produções características do século, nesse particular, é o 
De jure belli et pacis ( 1 6 2 5 ) , de Hugo Grócio (1583-1645) , autor da 
doutrina do direito da natureza, que pretende encontrar regras uni
versais e obrigatórias para todos os homens, até mesmo nas relações 
de violência entre eles. Não mais em nome do indivíduo, mas-de uma 
razão impessoal que se coloca para decidir se uma guerra é justa ou 
injusta, se o príncipe tem o direito de impor ou não uma religião a 
seus súditos e qual a extensão legítima de seu poder. Onde Maquiavel, 
por toda parte, via conflitos de forças individuais, solucionáveis ape
nas, pela violência, Grócio via relações definidas de direito. O direito 
natural é uma ordem da razão què dirige ou defende uma ação, . se
gundo acordo ou desacordo com a natureza do ser racional. Trata-se 
de uma regra sem nenhum arbítrio, e que o próprio Deus não poderia 
modificar. A esse direito natural , alia-se o direito positivo, que é esta
belecido, seja por Deus, quando se refere à religião positiva, seja pelo 
soberano, quando se trata da legislação civil. A grande e única regra 
do direito positivo é de não contradizer o direito natural. Em contra
partida, nesses limites, cabe ao direito natural respeitar o direito posi
tivo. Por isso, o sistema de Grócio conclui, em larga extensão, na 
obrigação de respeitar os poderes estabelecidos. Não admite, por exem
plo, o direito de existência do povo contra o soberano. Com efeito, a 
razão pela qual o povo se reúne em sociedade e propõe um soberano 
se baseia no fato de que os indivíduos são muito fracos para subsistir 
isolados. Ora, nada os impede de dar ao soberano o poder supremo, 
o de um senhor sobre seus escravos. É claro o sentido dessa tentativa: 
justificar, ante a razão, certos direitos positivos, direito de guerra, di-

1. Pierre J U R I E U ( 1 6 3 7 - 1 7 1 3 ) , teó logo francês que se tornou famoso por 
sua polêmica c o m B O S S U E T . ( N . do T> 
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reito de punir, direito de propriedade, direito de soberania. O direito 
não é feito para tornar os homens independentes, mas para uni-los 
uns aos outros. E se Grócio reclama tolerância para com todas as 
religiões positivas, não a admite quando se trata de ateus e de nega-
dores da imortalidade da alma. Há uma religião natural que obriga 
tanto como o direito natural. 

É nesse mesmo espírito que se apresenta a questão da tolerância. 
Na Inglaterra, por exemplo, as defesas do espírito de tolerância são 
de duas espécies: ou emanam de homens que crêem alcançar a razão 
por uma religião natural bem compreensiva, capaz de unir^ todas as 
igrejas e pôr fim às dissenções; ou reclamam a liberdade de interpre
tação da Bíblia, "única religião dos protestantes", segundo .proclama 
Chillingworth. À primeira corrente pertence Herbert de Cherbury, que, 
em De Veritate ( 1 6 2 8 ) , propõe um meio de fazer cessar as contro
vérsias religiosas e de acabar com "a obstinação pela qual o desgra
çado homem abraça todas as opiniões dos doutores ou rejeita todas, 
como se não soubesse escolher". 1 Essa eleição deverá distinguir as 
noções comuns, que são primitivas, independentes, universais, neces
sárias, certas em todas as crenças adventícias. Tais noções comuns 
formam verdadeiro credo, ao afirmarem um poder soberano que deve 
ser objeto de culto, ensinando que esse culto consiste," sobretudo, nu
ma vida virtuosa, que os vícios devem ser expiados pelo arrependimento 
e serão castigados após a morte, assim como a virtude será recompen
sada: religião natural, que estabelece a paz universal, não sem severa 
crítica à ilusão das "revelações particulares" e, sobretudo, da pretensa 
necessidade de certa graça divina, particular a cada um, para sua sal
vação. Em fins do século, Locke não fala outra linguagem. 

Na segunda corrente, mantém-se o espírito de livre-exame da Re
forma; contudo, esse livre-exame não se faz, segundo a intenção dos 
que o defendem, senão para suprimir, gradualmente, por uma crítica 
independente, aquilo a que Bossuet chamava de "opiniões particulares" 
e "variações". É, pois, um meio de chegar à "catolicidade", embora por 
uma via diferente da autoridade. Tal liberdade, com os conflitos implí
citos, é, para Milton (Areopagitica, escrito em 1644, após a vitória de 
Cromwell) , a condição de uma verdade que deve ser conquistada por 
um progresso contínuo. As águas da verdade "corrompem-se nos ma-

1. Edição de 1639, p. 52 . 
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res lamacentos da ortodoxia e da tradição". 1 Sem dúvida, a verdade 
assume formas cambiantes e "talvez ponha a voz em uníssono com os 
tempos". Não se trata de cepticismo. A própria verdade é "o que há 
de mais forte, depois do Onipotente". 

Se a tolerância está unida a um forte sentimento religioso, que 
une os homens, inversamente, o cepticismo dos livres-pensadores con
duz à intolerância religiosa, outra maneira de alcançar a unidade. São 
eles, os discípulos de Maquiavel, que sustentam a necessidade de uma 
religião de Estado. Hobbes dar-nos-á o exemplo. E James Harrington, 
em seu Oceana, descreve uma Igreja de Estado que controlaria a for
mação do clero nas universidades. Inversamente, é nos meios religiosos 
que se forma, na Inglaterra, a idéia de um Estado laico, completamente 
independente de assuntos religiosos: 2 são os anabatistas que, no co
meço do século, proclamam que uma igreja nacional, à qual -se per
tence desde o nascimento, está em contradição com a fé, dom pessoal 
do Espírito Santo. São eles que pregam a revolta contra os príncipes 
intolerantes. ; 

Apesar de todos esses conflitos, partidários da religião natural e 
sustentáculos da revelação, defensores da tolerância e apologistas da 
religião de Estado buscam a mesma coisa, uma unidade capaz de unir 
e reter o conjunto de indivíduos. 

O socinianismo, também, movimento que, desde o fim do século 
XVI , se expande da Polônia à Holanda e à Inglaterra, repele tudo o 
que, na religião, está sujeito à controvérsia e à divergência. É como 
um novo arianismo, a que empresta seu nome o italiano Fausto Socino, 
refugiado na Polônia, em 1579. Negadores da Trindade, da divindade 
de Cristo, do valor sacramentai da Eucaristia e do batismo infantil; ne
gadores, sobretudo, da teoria da satisfação, segundo a qual a justiça 
de Deus não podia ser satisfeita a não ser pela paixão de seu próprio 
Filho, os socinianos simplificam a religião, suprimindo-lhe todos os mis
térios e o aspecto sobrenatural. Não que se recusem a apoiá-la sobre a 
revelação das Escrituras, mas porque "pensam não excluir a razão, mas 
incluí-la, ao afirmar t que as Santas Escrituras são suficientes para a 
salvação". A essa racionalidade de crenças, acresce o reclamo da to-

1. Ci tado por Deni s S A U R A T , Milton et le matérialisme chrétien en Angle-
terre, Paris, 1928, p. 206. 

2. F R E U N D , Die Idee der Toleranz im England der grossen Revolution, Halle , 
1927, pp. 224 sq. 
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lerância, de que fazem a condição de estabilidade social: "Quando o 
laço, escrevem eles aos Estados da Holanda ( 1 6 5 4 ) , que mantém sob 
uma lei igual todos os que n*o partilham da mesma opinião acerca 
das coisas divinas, começa a romper-se, tudo desmorona e retroage." 

Os armínios ou remontrantes, que, a partir do sínodo de Dordrecht 
(1618) , se desligam do calvinismo, procuram, paralelamente, afastai 
da teoria da graça tudo o que nela há de misterioso, de incomensurável 
com as noções humanas de justiça: Armínio (1560-1609) nega o "de
creto absoluto" de Deus, que, segundo Calvino, se determina, sem qual
quer motivo inteligível, a salvar as almas que lhe aprouverem. E opõe 
a seu adversário Gomar (1563-1641) a opinião de que cada um deve 
ser responsável pela sanção em que incorrer. 

Por outro ângulo, os católicos buscam, também, apaixonadamente, 
a unidade. Não a encontram senão na autoridade de procedência divi
na, na tradição contínua e disciplinada da Igreja, ao passo que as seitas, 
que acabamos de referir, se apoiavam na razão. O debate sobre a graça, 
que põe em tela o jansenismo e o molinismo, a partir de 1640, é uma 
discussão entre teólogos que se acusam, mutuamente, de ser infiéis à 
tradição ou de faltar à disciplina. Tal conflito envolve a própria vida 
cristã, e não discussões teóricas. 

Doutra parte, trata-se da política constante dos jesuítas de trans
por o debate do terreno doutrinai e dogmático para o da disciplina. 
Fizeram condenar Port-Róyal, não por ter sustentado tal ou qual dog
ma sobre a graça, mas por ter resistido à autoridade do papa e à do 
rei. Desde 1638, se Richelieu, por instigação do rei, aprisiona São 
Cirano no forte de Vincennes, é porque ele sustentara, contra os je
suítas, os direitos da hierarquia secular. 

É, com efeito, a questão dos limites da autoridade espiritual que 
põe em questão o principal incidente dessa luta. O síndico da Facul
dade, P. Cornet, em 1649, apresenta à Faculdade cinco proposições 
sobre a graça eficaz, com a intenção de fazer condenar a doutrina sus
tentada por Jansênio e seus partidários, sem, entretanto, nomear o autor. 
Essas cinco proposições são condenadas, em 1653, pelo papa Inocên-
cio X. Más essa decisão, aceita, sem protesto, por Arnauld e seus 
amigos, não foi suficiente aos jesuítas, que queriam, além disso, que as 
cinco proposições fossem reconhecidas como extraídas do Augustinus, 
de Jansênio. À questão de direito: essas cinco proposições são heréti
cas? vem juntar-se a questão de fato: estão em Jansênio? Para firmar 
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o valor de direito não há outro método senão o da autoridade. Mas, 
para estabelecer o de fato, só a experiência. Acontece que, em 1654, 
uma assembléia de bispos decide que as cinco proposições estão no 
Augustinus, não porque ali as encontraram, mas porque a bula de 
1653 parece relacioná-las com Jansênio. Em 1655, o papa Alexandre 
VII renova a condenação, tachando de "filhos da iniqüidade" os que não 
acreditam que as proposições estão em Jansênio. Redige-se uma for
mulação que afirma, ao mesmo tempo, tal direito e tal fato e que deve ser 
assinada por todos os eclesiásticos e religiosos da França. Em 1665, 
nova bula prescreve a assinatura do formulário, proibindo de se o 
acompanhar de qualquer restrição. Os religiosos de Port-Royal protes
taram sempre, pois, perfeitamente submissos ao papa quanto ao direito, 
não podiam afirmar a existência de um fato que não estavam em con
dições de controlar por si mesmos. 

Quanto ao cerne do debate, a teoria da graça, trata-se, para os 
partidários de Port-Royal (apodados, apesar deles, de jansenistas), de 
fazer sentir ao homem toda sua fraqueza, quando se isola e se aparta 
do princípio universal dos seres. O homem não pode aprender aquilo 
que é e aquilo que pode senão pela revelação; e o poder de sua vontade 
para o bem não se exerce, efetivamente, a não ser pela influência de 
uma "graça eficaz: forma aguda de hostilidade profunda entre o huma
nismo naturalista do Renascimento, pretendendo encontrar, nas ma
ravilhas da Antigüidade, o testemunho do poder da natureza humana, 
e as condições de vida cristã. É, entretanto, forma nova e bem atual, 
pois é preciso notar que o jansenismo deixa passar, e até favorece, tudo 
o que há de vivo e fecundo na corrente intelectual provinda do século 
XVI . Diz Nicole, a respeito da geometria: "Seu objeto não tem qual
quer ligação com a concupiscência." 1 Há, assim, todo um conjunto de 
ciências, as ciências das coisas do mundo material, astronomia, física, 
em que o interesse de nosso amor próprio não participa, e onde a luz, 
que não diminuiu pelo pecado, permite ao homem encontrar a ver
dade por si mesmo. Arnauld vai ainda mais longe, ao conceder que 
uma sociedade, qualquer que seja, não poderia existir sem observar as 
máximas de justiça provinda de uma lei natural, cujo conhecimento é 

1. Citado por J. L A P O R T E , La doctrine de la grâce chez Arnauld, p. 111, 

n. 74 . 
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inato no homem. Os jansenistas, até' nisso hostis à escolástica, aceitam 
todo o inatismo do Renascimento. São humanistas a seu modo. 

Não apenas as verdades conhecidas pela luz natural e a conduta 
por ela inspirada bastam para justificar-nos diante de Deus e salvar-
-nos. Arnauld refuta, em 1641, o livro de La Mothe Le Vayer, De la 
vertu des payens, em que o autor, fazendo alarde dos grandes exem
plos da Antigüidade, concluía ser inútil a salvação pelo Cr i s to . 1 São 
virtudes estéreis e aparentes, responde Arnauld, se se procuram os 
móveis: ambição, vaidade, busca de satisfação interior; em suma, o 
pecado fundamental, que consiste em crer em sua própria suficiência. 
É que nada se parece mais aos efeitos da caridade do que os do amor 
próprio. "Nos Estados em que (a caridade) não tem guarida, porque 
a verdadeira religião.foi banida, pode-se viver com tanta paz, segu
rança e comodidade como se se estivesse numa república de santos." 2 

É que o amor próprio "imita as principais ações da caridade" e promove 
a "honradez humana", humildade, beneficência, moderação. Os janse
nistas adotam o mesmo ponto de vista que o duque de La Rochefou-
cauld, cujas célebres Seníences et maximes morales foram compostas 
em 1665. Conhece-se o testemunho que esse grande senhor deu de si 
mesmo: "Sou pouco sensível à piedade, e gostaria de não sê-lo em 
absoluto. Entretanto, nada há que eu não faça para aliviar uma pessoa 
aflita; e creio, também, que se deve fazer tudo, até mesmo demonstrar 
a maior compaixão por sua d e s g r a ç a . . . ; mas sustento que é preciso 
contentar-se com testemunhá-la e preservar-se de possuí-la." 3 Que me
lhor comentário se poderia encontrar para as opiniões jansenistas! 

Destarte, não há outra moral, outra virtude, senão a moral e a 
virtude cristãs. Devem ser separadas da vida mundana, que tem nor
mas diferentes. Mas não encontram qualquer apoio na natureza e na 
sociedade. Não são possíveis senão por umã espécie de transmutação 
de nossa vontade, sob a influência da graça divina; influência irresis
tível que, entretanto, não destrói, mas, ao contrário, fortalece o livre-
-arbítrio, se é verdade que Deus e a alma não são duas realidades jus
tapostas e exteriores uma à outra, mas, sob a influência da graça, se 
penetram e se unem intimamente. 

1. J. L A P O R T E , La doctrine de la grâce chez Arnauld, p. 137. 
2. N I C O L E , "Essais de morale", em Oeuvres philosophiques et morales, de 

N I C O L E , editadas por C. Jourdain, p. 181, Paris, 1845. 

3 . Retrato do duque, fe i to por ele mesmo , em 1658. 
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I I . A CONCEPÇÃO DA NATUREZA EXTERIOR: G A L I L E U , GASSENDI 

E o A T O M I S M O 

Desse modo, a idéia que o homem faz de sua própria natureza 
se transforma: o arrebatamento individualista do Renascimento é coisa 
do passado. Crê-se qüe o indivíduo deve agora regular-se pela uni
dade e a ordem, e q u e essa unidade seja a da razão ou a da autori-
de. A imagem que o homem faz da natureza exterior também mu
da: a espontaneidade viva, desbordante, que Bruno proclamava, é subs
tituída pelas rígidas regras do mecanicismo. O animismo do Renasci
mento, que Campanella ainda representa, não revela senão fracos traços. 
Não só se rouba a vida à natureza, mas Descartes rouba-a mesmo, se 
assim se pode dizer, ao ser vivo, de que faz simples máquina. As for
mas substanciais de Aristóteles são condenadas n^s próprias universi
dades. Em Leyde, desde antes de 1618, pergunta-se o que são os seres 
"realmente distintos da matéria e entretanto materiais, se não é \ uma 
parte da matéria que se muda em forma, se a forma não preexiste na 
matéria, como um banco na madeira de que é f e i t o " . 1 

Por toda parte domina uma concepção mecanicista, que afasta da 
natureza tudo o que poderia parecer espontaneidade viva. Essa ten
dência domina tanto Galileu, Hobbes ou Descartes como os filósofos 
mais obscuros, renovadores de Demócrito ou de Epicuro, Gassendi, 
Basson ou Bérigard. 

Galileu (1564-1642) não é precisamente autor de uma teoria do 
mecanicismo universal, mas perfilha-a, ao criar uma ciência psicoma-
temática da natureza, capaz de prever os fenômenos. Não diz o que 
são as coisas, mas mostra, com provas, que as matemáticas, com seus 
triângulos, círculos e figuras geométricas, constituem a única linguagem 
capaz de decifrar o livro da natureza. Interessa-se mais por esse mé
todo de deciframento do que pela natureza dos seres. O "método com-
positivo" reúne, em uma única fórmula matemática, grande número de 
fatos observados, como nas fórmulas em que descobre as leis da gra
vidade; e o "método resolutivo" permite deduzir dessas leis grande 
número de fatos. Pela primeira, vez, deparamos com uma idéia nítida e 
pura da lei natural como relação funcional. E, a partir desse momento, 
os progressos das matemáticas vão marchar a par com os da física, o 

1. Citado em B A Y L E , Dictionnaire critique, artigo "Heidanus". 



18 Êmile Bréhier 

que imporá ao filósofo nova maneira de apresentar o problema da r è j 

lação do espírito, em relação às matemáticas, e da natureza interpre
tada por elas. Doutra parte, tais métodos não são possíveis senão ná 
medida exata dos fenômenos, e os dados numéricos da experiência são 
os únicos que contam, quando se trata de encontrar leis. Galileu é. le
vado a considerar como unida realidade verdadeira aquilo que se mede. 
Vê-se, pois, nele reviverem as idéias de Demócrito. As qualidades sen
síveis, como a cor ou a dor, não residem nas coisas, porque é possível 
representar as coisas sem a presença delas. O som e o calor não são, 
fora do espírito, senão modos de movimento. Galileu vê-se inclinado, 
por idêntica razão, à teoria corpuscular da matéria, conquanto não 
acredite esteja ela certa. Sustenta, também, o sistema de Copérnico, de 
que busca provas experimentais. E sabe-se que foi condenado pela 
Inquisição, em 1632, a abjurar sua opinião ante o Santo Ofício. É vi
sível, pois, como o mecanicismo universal se insinua em Galileu, como 
descoberta técnica e não como necessidade fundada na natureza do 
espírito e das coisas. Ele deixa, por essa razão, subsistir em seu pen
samento elementos superados, tais como a.distinção de Aristóteles entre 
movimento natural e movimento violento, e a tendência espontânea do 
astro a descrever um movimento circular (o que é a negação implícita 
do princípio de inércia^ fundamento do mecanicismo un ive r sa l ) . 1 

O movimento atomista e antianstotélico, que se vê esboçar na 
França no começo do século XVII , e que continua o atomismo do 
Renascimento, comprova a mesma tendência. Sébastien Basson, em um 
livro, cujo próprio título é agressivo (Philosophiae naturalis adversus 
Aristotelem libri XII, in quibus abstrusa veterum physiologia restaura-
tur, et Aristotelis errores solidis rationibus refelluntur2), dá-nos uma 
imagem do universo em que se vêem partes elementares de natureza 
diferente, que são, ademais, superfícies, como no Timeu, mais do que 
corpúsculos, como em Demócrito. Esses átomos, agregados em corpos, 
não estão no vácuo, mas se banham num éter fluido e contínuo, que é 
o agente motor pelo qual se exerce a potência-divina. Verifica-se, por 

1. Sobre esse último ponto , cf. A. K O Y R É , Galilée et la loi d'inertie, Paris-, 
Hermann, 1939, pp . 45-78. 

2. "Contra Aristóteles, doze livros de fi losofia natural, nos quais se restaura 
a seqüestrada fisiologia dós antigos e se desmentem os erros de Aristóteles com 
sól idas razões." 



listaria da Filosofia 19 

essa hipótese do éter, com que timidez se introduz aqui a física me-
canicista. 

Claude Bérigard (1578-1663) , francês, professor em Pádua, pu
blicou no Circulus Pisanus ( 1 6 4 3 ) , uma série, de comentários sobre a 
física de Aristóteles, nos quais lhe opõe a física corpuscular sob a forma 
que se apresentava em Anaxágoras. Imagina uma infinidade de cor-
púsculos qualitativamente diferentes. Como Descartes, e diferentemente 
de Demócrito, admite o espaço cheio, e explica o movimento por um 
anel contínuo de corpos em que cada um substitui imediatamente o 
precedente (a física de Anaxágoras era, além disso, uma física de tur
bilhões). O Democritus reviviscens ( 1 6 4 6 ) , de Jean Magnien, francês, 
professor em Pavia, admite átomos, não só indivisíveis, como capazes 
de mudar de forma. Orienta-se por uma teoria de Epicuro, a dos mí
nima, segundo a qual o átomo não é simples, mas composto de três 
pequenas partes, cuja disposição em relação umas às outras produz a 
forma do átomo. Magnien acrescenta a hipótese de que essa disposição 
interna pode mudar, ainda que o número dos minima permaneça idên
tico para um único átomo. Quanto à causa motriz dos átomos, o fato 
de que ele a procure na simpatia dos átomos entre si ou na tendência dos 
átomos a se reunirem para produzir um corpo de determinada essência, 
prova quão tímido era, igualmente, seu mecanicismo. É curioso notar que 
nenhum desses atomismos veja no choque a razão do movimento. O éter 
de Basson, o turbilhão de Bérigard, as simpatias de Magnien mostram 
a que ponto a idéia do mecanicismo universal era pouco clara, quando 
Descartes a forjou de novo. 

Mais próximo de Lucrécio e mais ligado ao movimento de idéias 
contemporâneo é o atomismo de. Pierre Gassendi (1592-1655) , cujas 
explicações de detalhes dos fenômenos rivalizaram muito tempo com as 
de Descartes. Gassendi, prebóste do bispo capitular de Digne, era afei-
çoado a observações astronômicas, partidárfb do sistema de Copérnico, 
e correspondente de Galileu, a quem escreveu durante seu processo no 
Santo Ofício: "Sinto-me em grande ansiedade ante a sorte que vos espera, 
a maior glória do século. . . Se a Santa Sé decidir algo contra vossa opi
nião, suportai-a como convém a um sábio. É suficiente que vivais com a 
persuasão de que não haveis buscado senão a verdade." Do epicurismo, 
admite a teoria sensualista do conhecimento; reprova a Descartes seu ina-
tismo e, sobretudo, sua pretensa idéia de Deus, pois que Deus permanece 
incompreensível a um espírito apegado às coisas sensíveis. A Herbert de 
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Cherbury, objeta que. a pesquisa da natureza última das coisas provém-
da iníemperança em nosso desejo de conhecer, e que o conhecimento 
humano deve limitar-se ao que é indispensável à vida, isto é, às qualida
des externas que caem sob os sentidos, dado que somente o artífice das 
coisas pode conhecer-lhes a na tureza . 1 Seu atomismó não apresenta ori
ginalidade alguma. É o de Lucrécio e das Cartas, de Epicuro, com seus 
átomos invisíveis, de forma variada e imersos no vácuo. Há somente 
dois traços que o distinguem: quanto ao princípio do movimento inerente 
ao átomo, a gravidade, Gassendi dele faz "uma propensão ao movimento, 
inegendrado, inato, impossível de perder-se", dado ao átomo por Deus. 
Todos os átomos estão animados, no vácuo, de uma velocidade igual
mente rápida, e os encontros dos átomos têm por efeito fazer mudar a 
direção do movimento, não o próprio movimento: o que é diretamente 
contrário aos princípios da mecânica cartesiana, que faz depender a velo
cidade após o choque, não só da velocidade, mas da massa dos corpos 
que se encontram. Segue-se, em todo o caso, que não há nenhum corpo 
em repouso. O repouso aparente oculta movimentos intestinos muito 
rápidos, ainda que de fraca amplitude. O segundo traço distintivo con
siste em considerar o universo como um todo ordenado e regular, que 
não pode ser devido ao concurso fortuito de átomos, mas exige um Deus 
todo-poderoso para explicá-lo. Ao atomismo epicúrio encontra-se, pois, 
superposta uma teologia que introduz a finalidade. Do mesmo modo, à 
teologia materialista da alma, de Epicuro, superpõe Gassendi uma teoria 
espiritualista: a alma motriz, vegetativa e sensitiva, não é, com efeito, 
senão corpo muito sutil e tênue, e a sensação, principalmente, explica-se 
claramente pela impressão que fazem sobre essa substância os idola 
emitidos pelos corpos. Mas, acima dessa alma, que perece com o corpo, 
há uma substância incorpórea, capaz de reflexão sobre si, de razão e de 
liberdade. 

Tal combinação de mecanicismo e espiritualismo, tão infiel ao 
autêntico espírito de Epicuro, é característica da época: a natureza é 
abandonada a seu mecanicismo. Convertida em objeto da inteligência que 
a penetra, afigura-se como se o espírito, ao não encontrar ali sustentação 
alguma, dela desertasse. Ver-se-ão melhor em Descartes e Hobbes as 
conseqüências. 

1. Opera, t. III, p. 413 . 
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I I I . ORGANIZAÇÃO DA V I D A I N T E L E C T U A L : ACADEMIAS E 

R E U N I Õ E S CIENTÍFICAS 

As aspirações do século traduzem-se por profundo desgosto pro
vocado pela luta de seitas que apaixonara o Renascimento. Não se 
trata mais de meditar acerca dos textos de Platão ou dè Plotino. La 
Mothe Le Vayer considera como um dos mais importantes resultados 
de sua "céptica cristã" voltar as costas a Platão e Aristóteles, ambos 
opostos à teologia, e deixar, assim, "a alma do céptico cristão como um 
campo desbastado e limpo de plantas d a n i n h a s " . 1 Essa aversão às 
seitas corresponde a um notável desinteresse pelo estudo do grego. 
Salvo o caso de Port-Royal, os métodos de educação não comportam 
mais esse estudo: receia-se o espírito pagão que se introduz com ele. 
O grande pedagogo tcheco, Comenius (1592-1670) , não o admite em 
seu plano de estudos, bem como autores latinos perigosos. "Cóm exce
ção de Sêneca, Epicteto, Platão e outros mestres de virtude e de honra 
semelhantes, gostaria de ver banidos das escolas cristãs os outros auto
res pagãos." 2 Os estudos antigos, quase reduzidos ao latim, não que
rem senão formar o gosto literário, auxiliar, através de fórmulas repi-
sadas, a educação moral, e proporcionar o hábito da língua científica 
corrente. É o que Descartes conservou de seus estudos clássicos entre 
os jesuítas, isto é, nada que pudesse servir à formação filosófica. O 
desprezo dos filósofos pela erudição atinge o auge com Malebranche; 
e, em fins do século, Locke suprime o grego de seu plano de edu
cação. 

A Antigüidade greco-latina é, portanto, por seu particularismo 
sectário, tão suspeita para a ciência, como para a piedade sólida. A fi
losofia busca a verdadeira universalidade. E encontra o estilo nas téc
nicas matemáticas e experimentais, que se desenvolvem sem ligação algu
ma com nenhuma filosofia conhecida. Cavalieri, Fermat, Harvey e, já 
no século precedente, Ambroise Paré e Bernard Palissy, são tão inde
pendentes dos filósofos de seu tempo como Arquimedes, Apolônio ou 
Heron de Alexandria poderiam ter sido com os estóicos seus contem
porâneos. Não há, evidentemente, nada mais inútil a esses progressos 
efetivos da inteligência, nas matemáticas e ciências da natureza, do que 
as teorias da inteligência elaboradas na Idade Média e a prática de 

1. Prose chagrine, em Oeuvres completes, Dresde , 1756, t. V, pp. 299-318. 

2. A n n a H E Y B E R G E R , Jean Amos Comenius, Paris, 1928, p. 146. 
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uma dialética destinada a demonstrar o acordo ou desacordo entre as 
opiniões. 

A filosofia abandona, em suas exposições, todo o aparato técnico. 
Discursos, ensaios, meditações, conversações ou diálogos são formas 
literárias que o humanismo do século XVI fizera reviver, emprestan-
do-as da Antigüidade cristã ou pagã. São essas formas, diretas, isentas 
de discussão escolar, que gozam da preferência dos pensadores do sé
culo XVII . Não queria Descartes que se lessem, de início, seus Prin
cípios, como se lê um romance? Bacon, grande admirador de Maquiavel, 
escreveu, como Montaigne, Ensaios, em que aplicou toda sua experiência 
de cortesão e homem do mundo. 

Essa generalidade encontramo-la até na vida externa de grandes 
filósofos, que não se portam como homens de escola: Bacon, cortesão, 
que consumiu tanta atividade em sustentar na prática judiciária as ten
tativas de absolutismo de Jaime I; Descartes, gentil-homem francês, 
que viveu retirado; Hobbes, secretário de um grande senhor inglês, e 
em permanente viagem pelo continente; Spinoza, judeu expulso da si
nagoga, que ganhou a vida polindo lentes; Malebranche, um religioso 
do Oratório; Leibniz, ministro de pequeno príncipe alemão, espírito 
sempre repleto de vastos projetos políticos; Locke, representante da 
autêntica burguesia liberal inglesa. 

É fora e à margem dás universidades que se formam meios inte
lectuais novos, de começo em círculos privados, como a sociedade de 
sábios e filósofos que se reuniam em torno do padre Mersenne, da 
ordem dos Mínimos, amigo e correspondente de Descartes, de quem 
disse Pascal: "Proporcionou muitas e belas descobertas que, talvez, 
nunca se houvessem realizado, se não tivesse estimulado os sábios." 1 

Vem depois a Academia de Ciências ( 1 6 5 8 ) , que nasce dessas reuniões 
privadas, que começaram com o barão de Montmor, em 1636, e que 
freqüentavam Roberval, Gassendi e os dois P a s c a l . 2 O mesmo mo
vimento observa-sé na Itália, onde a Aca3emia dos Lincei, fundada em 
1603, acolhia Galileu, em 1616. e em que o. Cimento, fundado em 

1. Essa atividade foi-nos revelada por Correspondance du P. Mersenne, cujos 
dois primeiros vo lumes (cartas de 1617 a 1630) foram publ icados por Mme. Paul 
T A N N E R Y , Paris, Beauchesne, 1933 e 1937. A seqüência dessa publicação foi 
assegurada por M. C. DE W A A R D , c o m o concurso do abade L E N O B L E e de 
M. B. R O C H O T ; o tomo V (1635) apareceu em 1959. 

2. Alfred M A U R Y , Les Académies d'autrefois, Paris, 1864. 
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Florença, em 1657, se punha em relação com a Academia parisiense 
para comunicar-lhe o resultado de alguns de seus t r aba lhos . 1 Na Ingla
terra, a Sociedade Real de Londres reúne, desde 1645, todos os que 
tratam de "matérias filosóficas, física, anatomia, geometria, astronomia, 
navegação, magnetismo, química, mecânica, experiências sobre a na
tureza", tendo por norma que "a sociedade não tomará como sua ne
nhuma hipótese, sistema ou douirina sobre os princípios da filosofia 
natural, propostas ou mencionadas por qualquer filósofo, antigo ou 
moderno". Antes de tudo, não querem expor-se "a apresentar como ge-. 
rais pensamentos que lhes são particulares". Só a experiência dec ide . 2 

É, finalmente, no último ano do século, que Leibniz funda, em Berlim, 
uma Sociedade de ciências que se tornou, mais tarde, Academia. 

Correspondências.volumosas, como a de Descartes e Leibniz, cujas 
cartas são verdadeiras memórias, testemunham a atividade do inter
câmbio intelectual. Mas, na segunda metade do século, surge, ademais, 
uma imprensa de informações científicas. Na França, em 1644, o Journal 
des, Savants\ em 1684, Nouvelles de la Republique des Lettres, revista 
cnaüa por Bayle. que se transforma, de 1687 a 1709, em Histoire des 
ouvrases des savanis, redigida por protestantes. Os jesuítas t êm ' a sua: 
as Mémoires de Trévoux, que começam em 1682. Finalmente, Leibniz 
funda, em Leipzig, em 1682, as Acta eruditorum. 

Nada no passado se assemelha a esse esforço coletivo, contínuo, 
tenaz, por uma verdade de ordem universal e, portanto, humana. Os 
trinta anos que decorrem de 1620 a 1650 são decisivos para a história 
desse movimento. Bacon lança o Novum organum (1620) e o De digni-
tate et augmentts scientiarum ( 1 6 2 3 ) . Galileu escreve o Dialogo (1632) 
e Discorsi ( 1 6 3 8 ) ; Descartes publica Discours de la méthode ( 1637 ) , 
Méditations (1641) e Príncipes ( 1 6 4 4 ) ; a filosofia do direito e a filo
sofia política tornam-se o objetivo dos trabalhos de Grócio (De jure 
belli ac pacis, 1623~) e de Hobbes (De eive, 1642) . Todos esses tra
balhos indicam que a era do humanismo do Renascimento, que sempre 
confundiu, em maior ou menor grau, a erudição com a filosofia, esta 
definitivamente encerrada. E inicia-se um racionalismo, que tem por 
tarefa considerar a razão humana, não em sua origem divina mas em 
sua atividade efetiva. 

1. A . - M A U G A I N , Eiude sur Vévolution intellectuelle de Vltalie, Paris, 1 9 0 9 . 

2. P. JFLORIAN 'De Bacon a N e w t o n " , Revue de philosophie, 1914. 
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Será essa razão o princípio de ordem, de organização, procurado 
por todos no século XVII? Será capaz, se é "bem conduzida", de fazer 
progredir os conhecimentos humanos e até, mais além, de introduzir uma 
união social entre todos os homens? Tal é a questão que constitui o 
interesse durável da vasta experiência espiritual que então se inicia. 
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