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destas pesquisas � losó� cas, ao mesmo 
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o debate acadêmico em consonância 
com os anseios culturais e educacio-
nais de nosso povo, principal justi-
� cativa para a presença da Filoso� a 
como disciplina na educação básica, 

no ensino superior e no espírito 
democrático de nossa sociedade. Ideal 

que comungamos com Leibniz ao 
reverberar uma de suas mais famosas 
frases: “É uma das minhas convicções 

que devemos trabalhar para o bem 
comum, e que nos sentiremos felizes 
na mesma proporção que contribuir-

mos para isso”.
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Apresentação

Dentre as mentes mais notáveis da história do pensamento oci-
dental, com certeza está Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716), cuja 
influência ainda segue vigente na matemática, na filosofia, no direito, 
na física, nas ciências da informação e na linguística. Não por acaso, 
o conceito de moderno lhe cai tão bem. Esse filósofo racionalis-
ta foi também um político e diplomata de profissão, aplicando-se, 
por exemplo, em questões como a conciliação entre igrejas cristãs, 
fomentando em sua época o ainda hoje tão necessário diálogo in-
ter-religioso. Sua postura aproxima-se do que hoje conhecemos por 
interdisciplinaridade e transversalidade, e por causa dela usou sua 
influência e inteligência para fundar academias científicas, aspirando 
a partilha e o debate de ideias entre estudiosos e a sociedade em 
geral, convicto de que o conhecimento era a chave para o aperfei-
çoamento da humanidade.

Leibniz era uma mente inquieta e instigante. Os Leibniz-Archiv de 
Hannover  contêm cerca de 50.000 manuscritos, totalizando cerca 
de 200.000 páginas escritas, incluindo uma grande quantidade de 
correspondência com estudiosos de todo o mundo. Desse epistolá-
rio, cerca de 15.000 cartas ainda estão em avaliação em um projeto 
minucioso de catalogação e organização, já que Leibniz teve aproxi-
madamente 1.100 remetentes, de 16 países diferentes. Desde 2007 
os escritos de Leibniz são reconhecidos como patrimônio mundial 
pela UNESCO. Note-se: esse é o maior arquivo escrito de qualquer 
estudioso em qualquer lugar, cuja consolidação de uma edição com-
pleta está cogitada apenas para 2048. Dentre as obras que expõem 
seu sistema filosófico publicadas em língua portuguesa, destacam-se 



o Discurso de metafísica (1686), Sistema novo da natureza e da 
comunicação das substâncias, e da união que há entre a alma e o 
corpo (1695); os Ensaios de Teodicéia: sobre a bondade de Deus, a 
liberdade do homem e a origem do mal (1710), A monadologia (1714), 
os Princípios da natureza e da graça fundados sobre a razão (1714) 
e os tardiamente publicados Novos ensaios sobre o entendimento 
humano (1765).

Considerando o peso e a envergadura que o pensamento leibni-
ziano possui, converto a tarefa de organizar este conjunto de textos 
sobre sua filosofia em uma honra, pois os estudos que agora veem 
a luz do dia são fruto de parcerias com ótimos pesquisadores e 
intérpretes da obra de Leibniz. Parcerias proporcionadas por meu 
projeto de pesquisa Dos Atributos de Deus em G. W. Leibniz: Po-
der, Conhecimento e Vontade, financiado pela Fundação Cearense de 
Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico – FUNCAP, via 
seu Programa de Bolsas de Produtividade em Pesquisa, Estímulo à 
Interiorização e à Inovação Tecnológica – BPI 03/2018. A pesquisa foi 
realizada no âmbito do Curso de Filosofia da Universidade Estadual 
Vale do Acaraú – UVA, e está em grande medida relacionada, de uma 
forma ou de outra, com importantes estudos sobre o filósofo de Han-
nover que têm sido realizados nos centros de filosofia de nosso país 
ao longo dos últimos anos. Tais centros e seus pesquisadores servi-
ram de inspiração para nossa pesquisa e, o que muito nos enobrece, 
participaram de seus resultados, dos quais cito o Dossiê “Leibniz e 
seus intérpretes”, no volume 3, número 1, da Revista Helius (https://
helius.uvanet.br/index.php/helius), e o “I Colóquio A Modernidade e 
seus Intérpretes”, realizado em forma virtual, com apoio do Mestrado 
Acadêmico em Filosofia da UVA, nos dias 06, 07 e 08 de novembro 
de 2020. A possibilidade de poder participar e contar com essa pro-
fícua rede de pesquisa tornou essa breve coletânea sobre a filosofia 
leibniziana uma fonte de satisfação.

Oriunda do debate sempre amistoso e solícito com os membros 
do GT Leibniz da Associação Nacional de Pós-graduação em Filosofia 
– ANPOF, a quem saudamos na pessoa de sua atual coordenadora, 
a gentil e inspiradora Prof.ª. Dr.ª Vivianne de Castilho Moreira, da 
Universidade Federal do Paraná, destaco que os cinco textos aqui 

https://helius.uvanet.br/index.php/helius
https://helius.uvanet.br/index.php/helius


apresentados contribuem para a relevante produção sobre filosofia 
leibniziana em nosso país, que conta tanto com excelentes traduções 
dos já mencionados escritos de Leibniz, como com monografias, dis-
sertações, teses e artigos em revistas especializadas brasileiras e es-
trangeiras. Assim, a presente coletânea estende um olhar crítico aos 
textos leibnizianos que o leitor poderá julgar em sua profundidade 
e rigor crítico; de minha parte, sublinho o rigor empregado pelos 
autores ao estudo dessa filosofia, pois não deixaram de se preocupar 
com uma profundidade sintética em cada complexo desdobramen-
to argumentativo do autor. Os estudos ora apresentados, portanto, 
são resultados de investigações detalhadas da miscelânea leibniziana, 
nas quais os grandes temas e problemas de sua metafísica não são 
evitados.

Assim, esta publicação almeja contribuir para o registro e a di-
vulgação destas pesquisas filosóficas, ao mesmo tempo que reafirma 
o compromisso dos autores, enquanto pesquisadores e filósofos, em 
continuar promovendo o debate acadêmico em consonância com os 
anseios culturais e educacionais de nosso povo, principal justificativa 
para a presença da Filosofia como disciplina na educação básica, no 
ensino superior e no espírito democrático de nossa sociedade. Ideal 
que comungamos com Leibniz ao reverberar uma de suas mais fa-
mosas frases: “É uma das minhas convicções que devemos trabalhar 
para o bem comum, e que nos sentiremos felizes na mesma propor-
ção que contribuirmos para isso”.

Sobral, 30 de Dezembro de 2020.

Marcos Fábio Alexandre Nicolau

Organizador
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Capitulo I

Alcances e influências das 
concepções leibnizianas de 

conhecimento: um estudo dascaliano 
sobre a “teoria da controvérsia”

Cristiano Bonneau
UFPB

Uma postura bastante conhecida de Leibniz, que cumpre de forma 
exitosa a função de uma metodologia sobre a exposição de suas ideias, 
consiste em dispor, nas representações de suas distintas noções, o 
próprio pensamento de seus adversários filosóficos, religiosos e po-
líticos. Essa é uma questão importante em textos consagrados, como 
os Novos Ensaios e a Teodiceia. Locke e Bayle aparecem como inter-
locutores mais do que qualificados, apesar de haver outras presenças 
fundamentais, sobretudo na Teodiceia, em que Jaquelot, Malebranche 
e Agostinho, por exemplo, são antíteses fundamentais para o desen-
volvimento do pensamento de Leibniz. Em destaque, ainda, a sua ex-
tensa correspondência, com inúmeras controvérsias e discussões que 
versam sobre os mais distintos temas, dilemas e polêmicas que per-
fazem sua época. Essas temáticas, por vezes, são apenas encontradas 
em suas cartas e, por outras, referendam posições já estabelecidas 
em seus grandes escritos e opúsculos. 

Mas, ao contrário do que se possa inferir, a prolixidade é um 
modo de organização, em que esse gehirn und stürm demonstra, 
mais apropriadamente, uma reflexão pormenorizada e voltada para 
os mais diversos acontecimentos humanos, independentemente de 
sua relevância filosófica ou histórica. Leibniz, ao capturar tais acon-



12

Nada é sem razão

tecimentos, tratava-os no refino espiritual e na moderação de seu 
pensamento, demonstrando sua relevância. Por outro lado, episó-
dios incorporados pela cultura, sejam bíblicos, históricos, culturais 
e filológicos, eram revisitados e redimensionados para o seu tempo 
presente. Os Pensamentos de Leibniz sobre a Religião e a Moral1, 
por exemplo, demonstram que a atividade expressa pelo seu pen-
samento, além de vasta, também é temática e direcionada. São inú-
meros os exemplos em que Leibniz se envolve ou é envolvido com 
esse tipo de programa filosófico ou de pensamento, demonstrado em 
seu universo de escritos, reflexões, preocupações e interesses mais 
diversos do filósofo alemão. 

A coletânea lançada em língua portuguesa de diversos opúscu-
los de Leibniz, sob a alcunha de A Arte das controvérsias,2 permite 
acessar importantes insights e noções contidos em sua obra acerca 
da filosofia e seu alcance; em especial, suas noções de conhecimento 
e ciência, no que tangem à utilidade e função destes em todos os 
aspectos da vida humana. É possível constatar o interesse de Leibniz 
quanto à atividade racional em seus registros e suas formas de orga-
nização. Na língua de Camões, essa coletânea de textos foi escolhida e 
disposta pelo professor Marcelo Dascal,3 que, nas razões das escolhas 
dos textos em geral e também de cada um em particular, expõe seus 
motivos e nos serve de guia importante para as interpretações dos 
escritos disponíveis. Dascal nos apresenta Leibniz preocupado com 
as formas de negociação e existência das distintas maneiras pelas 
quais o pensamento se manifesta, consolidando uma ars disputandi, 
através do desenvolvimento tanto da ars inveniendi como da ars 
judicandi. 

O que está em evidência é a amplitude da consciência de Leibniz 
sobre seu tempo e as condições limitadas das distintas epistemo-
logias forjadas até então, com a previsão, de alcance atual, sobre 
as dificuldades de organização das ciências e destas, por sua vez, 

1 Referência a LEIBNIZ, G. W. Pensées de Leibnitz sur la religion e la morale, organizado e 
apresentado por Jacques-André Emery (1732-1811).

2 Vide bibliografia do texto.

3 Professor brasileiro, renomado estudioso da Filosofia da Linguagem e de Leibniz, atual-
mente trabalha na Universidade de Tel-Aviv, em Israel. 
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desempenharem seu papel fundamental de mediação dos conflitos 
humanos. Este texto trata de alguns aspectos apresentados nesses 
diversos opúsculos que corroboram com a visão de Leibniz, sobretu-
do, crítica, da construção das ciências e sua função civilizatória.  Essa 
gama de reflexões, presentes em textos consagrados como os Novos 
Ensaios e a Teodiceia, apontam para uma teoria da controvérsia, 
na qual Leibniz procura organizar as discussões e seus argumentos 
expostos sobre os mais diversos temas relativos à vida humana e à 
construção das ciências. A premissa principal consiste em localizar 
a controvérsia e as disputas no cerne da própria existência e como 
uma forma possível de seus inúmeros ordenamentos e razões. 

Outro enlace importante de sua empresa filosófica aponta para 
e relação entre conhecimento e liberdade. De certa forma, uma va-
riação do sapere aude aparece em muitos escritos de Leibniz, cujo 
grande movimento consiste em adaptar as leis divinas à razão, ou 
vice-versa. “A inteligência é como que a alma da liberdade e o resto 
é como que seu corpo e sua base. A substância livre se determina 
por si mesma, e isso seguindo a motivação do bem apercebida pelo 
entendimento que a inclina sem a obrigar.”4 Não há saber fora de 
uma moralidade e, por essa razão, sempre de uma forma ou outra, 
o faz direcionar. Essa é uma discussão importante em nossos dias 
que advoga não apenas pela independência da ciência, mas busca 
estabelecer parâmetros para uma ideal de pureza e objetividade dos 
conhecimentos produzidos pelos mais variados programas científicos 
e filosóficos em atividade. Para Leibniz, as leis divinas devem ser ao 
mesmo tempo efetivas ou funcionais e, consequentemente, boas. 

Além disso, podemos afirmar “que estamos isentos da escravidão 
enquanto agimos a partir de um conhecimento distinto.”5 Portanto, 
há ainda uma dimensão política fundamental, com a defesa da ra-
cionalidade e a estratégia de, por vezes, elevar a fé às instâncias e 
exigências da própria razão. De modo geral, esse é um dos gran-

4 PS, VI, § 288. Segue a indicação em Die philosophischen Schriften. Ed. C I. Gerhardt, 7 
vols., Berlim, Halle: 1949-63, com a tradução para a língua portuguesa em LEIBNIZ, G. W. 
Ensaios de Teodicéia. Sobre a bondade de Deus, a liberdade dos homens e a origem do 
Mal. Tradução, introdução e notas de William de Siqueira Piauí e Juliana Cecci da Silva. 
São Paulo: Editora Estação Liberdade, 2013.

5  PS, VI, § 289. 
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des movimentos que podemos vislumbrar na Teodiceia. Podem ser 
consideradas como três grandes categorias, delimitadas por Dascal,6 
sendo que a arte de inventar e a arte de julgar, abrangendo a lógica, 
a matemática e o direito, seriam, ao mesmo tempo, uma espécie de 
modelo da arte das controvérsias e das disputas, e a forma pela qual 
esses embates seriam possíveis, na medida em que não alterariam a 
verdade das proposições e enunciados daí derivados. 

Seria muito mais que uma aplicação de todas as artes que regu-
lam a razão humana e refletem de forma mais fidedigna a imagem 
de Deus. Vejamos que Leibniz não desconsidera de forma alguma a 
retórica, mas esta seria moldada pelos princípios das ciências em 
geral (as três artes), expressões ainda mais claras e distintas dos 
propósitos da alma humana. Se as mônadas não possuem janelas,7 o 
que nos cria dificuldades adicionais para a interpretação das diversas 
entradas e saídas do sistema de Leibniz, as possibilidades transcen-
dentais ou apriorísticas que integram uma substância completa e 
elevam a exigência de “predicado no sujeito”, as artes defendidas por 
Leibniz, como instrumentos genuínos da razão, apontam para a saída 
do labirinto do solipsismo e de um eventual isolamento ontológico. 

Há muitas atribuições contidas no sujeito e em seus predicados 
a serem deslindados e plenamente esclarecidos. Esta é uma tarefa 
árdua, cujo ideal harmônico entre as partes envolvidas, como um 
projeto eclético-estoico da filosofia leibniziana, é um empreendimen-
to intelectual para o futuro, um estado de plenitude a ser alcançado 
e que necessita de um engajamento indispensável. O estoicismo de 
Leibniz mostra as limitações das substâncias e suas implicações em 

6 Segundo o professor Dascal, ao tratar de sua coletânea de Leibniz e posterior análise, se 
“o resultado talvez não revele uma teoria geral plenamente, na certa traz à tona objetivos 
compartilhados, elementos, princípios, estratégias e práticas argumentativas suficientes 
para serem apropriadamente chamadas de ‘arte das controvérsias’ — uma rica ars dis-
putandi desejosa de um lugar próximo aos demais pilares ou métodos de Leibniz, a ars 
inveniendi e a ars judicandi”. DASCAL, 2014, p. 22. Ensaio Introdutório In: LEIBNIZ, G. W. 
A arte das controvérsias. Ensaio introdutório, notas e tradução de Marcelo Dascal, com 
a colaboração de Quintín Racionero e Adelino Cardoso. São Leopoldo: Editora Unisinos, 
2014.

7 PS, VI,  p. 607.
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uma determinada “comunidade de mônadas.”8 Se não houvesse tais 
limites e fronteiras, sequer poderiam ser consideradas como tal. 

O ecletismo, por sua vez, aponta não apenas para a liberdade, 
como também para os limites de qualquer análise a restringir dras-
ticamente as possibilidades do pensamento e, consequentemente, da 
escolha. As deliberações não são meros apontamentos, partindo de 
opções estabelecidas de antemão nas diversas realidades ou mundos 
possíveis onde estamos inseridos: elas revelam que o universo da 
liberdade deve ser construído e conquistado, avançando exponen-
cialmente os mundos possíveis em suas reais e máximas possibilida-
des, chegando até o seu limite. Este é o caminho difícil das artes das 
ciências em geral, pelas quais Leibniz fartamente sistematizou e, até 
mesmo, militou. 

Por isso, a diferença ontológica entre Deus e as substâncias é um 
movimento fundamental do pensamento. Não é possível conhecermos 
algo sem considerar nossas limitações morais, físicas e metafísicas. 
Não à toa, este é o mal inerente e que não pode ser superado, cujas 
propriedades possuem as condições para serem adequadamente co-
nhecidas e reconhecidas. Se estabelecêssemos outro ponto de par-
tida, estaríamos negando a própria razão que nos constitui e nos 
retira do estado de mônada nua; a razão, que pode até conhecer as 
pequenas percepções ou avançar pelos milagres, corresponde à con-
dição disponível através qual a substância poderia refletir, em termos 
de maiores qualidades, seu universo.

O que nos traz até aqui, em Leibniz, é a seguinte questão: o uni-
verso consiste na coleção das coisas e de seus pontos de vista. O 
pensamento infinitesimal formaliza claramente essa condição9, apon-
tando para a existência infimamente pequena, visível ao divino e sem 
aparência aos olhos humanos. As pequenas percepções resguardam 
a experiência matemática do mundo infinitesimal. A defesa de Leib-
niz contra Locke nos Novos Ensaios pretende ampliar as dimensões 
de nossas relações com o mundo. Se, entre os finitos um e dois, 

8 Conceito desenvolvido por Husserl, In: HUSSERL, E. Meditações Cartesianas - Introdução 
à fenomenologia. Tradução de Frank de Oliveira. Editora Madras, São Paulo, 2001. 

9 PS, VI, § 70.
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há um infinito de partículas — a saber, 1,0; 1,01, 1,001, e assim por 
diante — cada um desses momentos representa um ponto de vista 
do universo, ou seja, mais uma possibilidade através da qual Deus 
angariou o mundo existente. Se os pontos de vista ou perspectivas 
multiplicam-se vertiginosamente nessa direção, podemos dimensio-
nar, apenas exponencialmente, quantas possibilidades ou nuances da 
realidade constituem o universo. 

São coleções e mais coleções de substâncias que se juntam e 
se aglomeram; compõem umas com as outras; harmonizam-se, de-
sarmonizam-se e se dissipam. As composições se multiplicam e se 
esvaem até os limites da organização ou de uma razão suficiente que 
as possa manter enquanto tal. Essa é uma visão dinâmica do mundo, 
que permanece em um eterno movimento de junção e disjunção de 
suas substâncias — e, por isso, apesar de complexo, pode ser pre-
visto. As ciências em geral se formam e se organizam partindo das 
distintas direções pelas quais as existências únicas se dão. A vida 
teórica é distinta da vida prática; no entanto, estas duas vidas per-
manecem em estado de cooperação e iluminação mútuas. O cálculo 
infinitesimal considerou vislumbrar e controlar entes matemáticos 
ínfimos ou pequenos demais para a matemática de então. As mô-
nadas, como átomos da natureza, na realidade nada têm a ver com 
essas figuras consagradas da física, mas revelam que o movimento, 
na relação dinâmica entre tempo e espaço, depende das relações 
internas que cada ente, corpo, composição ou aglomerado possui. 

 O relativismo, na acepção mesma da palavra, parece estar em 
pleno acordo com o mundo das mônadas, pois ao tornar-se existente 
é único, individual, intransponível e atesta a riqueza da criação. A ra-
zão suficiente de um ser pode ser determinada pela sua própria exis-
tência e sua justificativa está contida em si mesma. A questão paira 
em como conciliar essas distintas existências, que por vezes podem 
sugerir, inclusive, que para existir, demandem a extinção de outros 
seres. Uma harmonia preestabelecida garante as condições racionais 
e lógicas para a existência; essas, por sua vez, possuem sempre um 
movimento interno de adaptação e ainda precisam acomodar suas 
percepções às razões suficientes ora disponíveis. Por essa razão, toda 
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harmonia sofre o risco da entropia,10 que é exatamente o seu contrá-
rio, ou seja, a desordem e a desagregação. Se “existe uma razão na 
natureza para que algo exista ao invés de nada”,11  está clara qual 
é a preferência de Deus e que só há sentido em qualquer coisa na 
medida em que esta venha à existência. Da mesma forma, o advento 
da razão tem, em seus usos, a justificativa de seu surgimento, manu-
tenção e desenvolvimento. O ordenamento é parte de todos os seres 
e a razão participa com maior propriedade ainda dessa ordem, na 
medida em que a confirma e a defende.

O endosso da razão, com discussões e interlocuções deliberadas, 
por vezes duríssimas e difíceis — a exemplo de Bayle, Arnauld, Loc-
ke e Hobbes —  é uma constante na obra de Leibniz, que procura 
uma razão pela qual poderíamos considerar mais aberta sem, no 
entanto, abrir mão do rigor habitual impetrado pelos seus raciocí-
nios. Essa questão torna-se tão preeminente que podemos defender 
a arte das controvérsias não somente como um evento inevitável 
ou necessário, pela reunião dos diversos pontos de vista em todos 
os momentos da existência, mas como um modo de condução das 
diversidades até uma certa coesão, ou mesmo, uma unidade. O pro-
fessor Dascal trata dessa questão como uma dialética12 desenvolvida  
e defendida por Leibniz, cuja lógica consiste em mostrar que, se há 
algo, isso se dá porque esse algo tornou-se elegível pelas condições 
racionais inerentes à própria existência. E, aqui, cabe-nos colocar as 
coisas mesmas e a própria vida. 

Podemos afirmar que Leibniz trata da questão dos conflitos, das 
controvérsias e dos embates, possíveis somente pela via da raciona-
lidade, como uma atividade eminentemente humana, nem divina ou 
animal. Essa posição de defesa da razão e sua “produção”, seja pelas 
ideias, pela linguagem ou pelo conhecimento, que expressa o ordena-

10 Leitura de Wiener sobre Leibniz, que aponta no filósofo moderno as condições para 
conciliar as noções de simples e complexo nas substâncias. Cf. WIENER, N. Cibernética e 
Sociedade: o uso humano de seres humanos. Tradução de José Paulo Paes. 2ª edição, Ed. 
Cultrix, 1966.

11 PS, VI, P. 602 

12 DASCAL In: Leibniz, 2014, p. 32. In: LEIBNIZ, G. W. A arte das controvérsias. Ensaio in-
trodutório, notas e tradução de Marcelo Dascal, com a colaboração de Quintín Racionero 
e Adelino Cardoso. São Leopoldo: Editora Unisinos, 2014.



18

Nada é sem razão

mento matemático, lógico e metafísico, nos remete à esfera humana. 
Por isso, “esperar pela assistência extraordinária de Deus aqui é 
quase desrespeito, porque Deus — penso — deu-nos racionalidade 
para que dela fizéssemos uso, em vez de depender da incerteza do 
lançamento de dados.”13 Do ponto de vista metodológico, Leibniz se-
para a razão de seu uso, mas não determina um abismo entre  teoria 
e prática, quando expõe uma como ligada à outra, como dois lados 
da mesma moeda. 

Se as condições existem e estão disponíveis, o próximo passo 
consiste em fazer avançar esses enunciados e proposições, resultado 
do desenvolvimento das ciências em geral sobre outras esferas da 
vida humana — em especial, da própria ação. No entanto, há um 
ponto importante nessa exigência racional e que, por vezes, é inter-
pretado de forma bastante negativa. Mediante qualquer disputa ou 
querela, Leibniz enunciaria como mediador do eventual problema: 
“Calculemos!”.14

Essa atitude esperada para estabelecer o desfecho de um pro-
blema não pode ser reduzida, em Leibniz, a uma operação matemá-
tica técnica, fria e calculista. Esse é o ponto de inflexão do projeto 
leibniziano da razão, demonstrado e defendido em toda sua filosofia, 
de formas mais ou menos organizadas, ou permitindo generosos 
espaços em seus textos para os adversários. O cálculo obviamente 
demanda uma racionalidade técnica e restrita ao objeto de sua análi-
se. Mas Leibniz vislumbra a noção de que, admitindo a razão em uma 
matriz mais ampla, seria possível estabelecer sistemas de cooperação 

13 LEIBNIZ, G. W. A arte das controvérsias. São Leopoldo: Editora Unisinos, 2014, p. 77.

14 “Quomodo in re morali atque jurisprudentia omnia ex Amore Dei super omnia deducam, 
alias explicabo uberius. Unde nascitur quoque studium omnia ad promovendam homi-
num felicitatem dirigendi, qua de re cum multa meditata habeam, omnia tamen superat 
consilium, quod diu agito, omnes humanas ratiocinationes ad calculum aliquem characte-
risticum qualis in Algebra combinatoriave arte et numeris habetur, revocandi, quo non 
tantum certa arte inventio 20 humana promoveri posset, sed et controversiae multae tolli, 
certum ab incerto distingui, et ipsi gradus probabilitatum aestimari, dum disputantium 
alter alteri dicere posset: calculemus.” LEIBNIZ, G. W. Sämtliche Schriften und Briefe, 
Reihe 3, Band 2, p. 213.  Aqui disponibilizamos o original na íntegra para contextualizar o 
famoso adágio de Leibniz. 
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entre os diversos conhecimentos e saberes, o que resultaria em uma 
repercussão positiva para as ciências.15

O desafio de formular um entendimento com maior universalida-
de e mais geral acerca das demandas da existência, dos fenômenos, 
das coisas, das noções inatas e dos próprios pensamentos força não 
apenas a linguagem em uso aos seus limites, mas a própria noção 
de razão e suas potencialidades. O pano de fundo consiste em aper-
feiçoar as relações entre as artes de inventar e de disputar, entre 
a prática e a teoria, entre a metafísica e a matemática. O resultado 
dessa difícil harmonia poderia, inclusive, beneficiar a própria fé em 
seus embates com a razão. Por isso: 

Se alguém descobrisse um modo de a espécie humana 
adquirir em todas as questões a mesma infalibilidade 
prática que a (infalibilidade) teórica obtida em questões 
relativas à realização de cálculos, ele teria por esse 
meio demonstrado — creio — como o argumento cor-
reto deve ser estabelecido e seguido como o juiz de 
todas as controvérsias.16

Podemos afirmar até aqui o caminho para resolver esta questão, 
cujas consequências seriam algo muito próximas da concordância, da 
compatibilidade ou de uma combinatória entre esses dois extremos. 
É importante salientar que Leibniz não irá propor, como alternativa 
a esse dilema, extinguir um dos polos ou pontos de partida — nesse 
caso, ou a prática ou a teoria, ou a ideia ou a razão —, mas propõe, 
sim, conciliá-los. Essa pode ser uma palavra-chave da filosofia de 
Leibniz, considerado um dos grandes esforços de seu pensamento. 
Não há saída fora da negociação entre as partes envolvidas em qual-
quer disputa. Sendo assim, 

uma controvérsia é aqui (tomada como sendo) uma 
questão disputada (agitata) em um julgamento (judi-
cium). Um julgamento é o estado daqueles que con-

15 Para uma noção de conhecimento mais complexo, cf. BONNEAU, Cristiano. “A questão da 
invenção — uma reflexão sobre o conhecimento em Leibniz”. Cadernos Espinoseanos, 
São Paulo, n. 34, jan./ jun. 2016, p. 89-104.

16 LEIBNIZ, G. W. A arte das controvérsias. São Leopoldo: Editora Unisinos, 2014, p. 78
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testam por meio de razões na esperança do sucesso. 
O julgamento é oposto à Guerra. A guerra é o estado 
daqueles que contestam por meio da força.17

Esse é o caminho a ser evitado e para o qual possuímos todos os 
meios para não aderir de forma alguma.

 Um dos grandes resultados do cruzamento entre o conhecimento 
e a moral consiste na reflexão e na inflexão sobre o uso da ciência; e, 
com maior alcance ainda, faz com que Leibniz aponte perspectivas, 
ainda que dispersas, de uma filosofia política. Uma noção de política 
que oscila entre o soberano (a defesa do rei e de Deus) e os súdi-
tos em seus possíveis pontos de vista do universo (a descrição da 
natureza das criaturas e das mônadas). O julgamento, que revela o 
esforço do entendimento, consiste na realidade em um processo ra-
cional com diferentes partes e etapas, que dependerá de seus pontos 
de partida e dos resultados almejados nesse trâmite. Essa linguagem 
jurídica reflete os distintos momentos da razão e também representa 
um cálculo expresso por ela, ou seja, uma cadeia de raciocínios que 
se acomoda aos eventos e às experiências alavancados ao entendi-
mento. Há uma ampliação dos “objetos” sobre os quais a razão deve-
rá se debruçar e se esforçar por avançar, inclusive, na vida ordinária 
e civil. Em outros termos: 

o entendimento, entretanto, não pode ocupar-se ex-
clusivamente das palavras, como um papagaio. Deve 
aprender algum significado, ainda que genérico ou con-
fuso, ou — por assim dizer — disjuntivo, como na 
percepção de todo assunto teórico por um camponês 
ou por outra pessoa comum qualquer.18

Leibniz admite que há uma tarefa mais difícil para as ciências, 
que consiste em incorporar novos meios e objetos para que seu es-
copo avance, esclareça e oriente todos os aspectos da vida. Fazê-lo 
na esfera da racionalidade e escapar, assim, de qualquer argumento 
da autoridade. A arte da controvérsia seria uma espécie de teste 

17 LEIBNIZ, G. W. A arte das controvérsias. São Leopoldo: Editora Unisinos, 2014, p. 103.

18 LEIBNIZ, G. W. A arte das controvérsias. São Leopoldo: Editora Unisinos, 2014, p. 72.
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derradeiro para os conhecimentos disponíveis, na medida em que 
se tornem efetivamente úteis, em suas regras e princípios, para a 
existência humana em todas as suas diferenças. Construir uma “ba-
lança da razão [...] se alguém ensinasse aos homens como construir 
tal balança, ter-lhes-ia fornecido uma arte maior do que a fabulosa 
arte de fazer ouro.”19 Eis uma das frentes da razão, quiçá a mais fun-
damental e complexa de todas, e que está à altura da mente divina 
e de seus desígnios.
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Breves aproximações entre a 
indiscernibilidade dos idênticos e a 

concepção de substância em Leibniz

Arthur Leandro da Silva Marinho
UEPB

Introdução

Com o intuito de entender o que faz com que um objeto seja com-
preendido como individual, decidimos investigar aquilo que podemos 
considerar como “indivíduos”. Para isso, precisamos compreender 
a noção de individualidade, pois esta noção nos permite entender 
como uma coisa se distingue da outra. Sabemos que as propriedades 
intrínsecas dos indivíduos os tornam discerníveis uns dos outros. 
Porém, se temos dois objetos idênticos, aparece uma questão: existe 
alguma propriedade que os individualizaria?  

Para uma possível resposta a essa problemática, apresentamos 
o Princípio da Identidade dos Indiscerníveis (abreviado por PII) de 
Leibniz como uma possível resposta associada à diversidade de in-
divíduos. Por essa razão, não faz sentido, no sistema filosófico lei-
bniziano, a existência de indivíduos indiscerníveis. Se um objeto 
não pode ser discernível outro, isso significa que eles são idênticos. 
Comumente, ao nos referirmos a idênticos, dizemos que “x é idênti-
co a y”, simbolicamente “x = y”. Desse modo, podemos nos referir 
a dois objetos como um único objeto, que pode ser referido tanto 
como x como por y. Todavia, mais adiante, indicaremos a impossi-
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bilidade de identificação da indistinguibilidade de objetos idênticos, 
pois dois objetos existentes, mesmo sendo idênticos, serão sempre 
distinguíveis. 

De antemão, consideramos que a indiscernibilidade pode ser ex-
pressa pela seguinte fórmula:

A respeito da formulação lógica acima, podemos dizer que ela 
expressa, em termos de dedução, a indiscernibilidade dos indivíduos 
idênticos. Usamos as letras x e y para expressar os objetos que con-
sideramos idênticos. Já a letra D expressa aquela propriedade que 
os objetos têm em comum e epistemologicamente nos leva a crer que 
são idênticos. A partir daí, podemos inferir o seguinte: considerando 
qualquer objeto x e y, se x é idêntico a y, então dizemos que, para 
uma propriedade qualquer D, se x tem D, logo y tem D. E se y tem D, 
por consequência, x terá D. Enquanto o Princípio da Identidade dos 
Indiscerníveis tem um caráter metafísico forte, notamos que o Prin-
cípio da Indiscernibilidade estabelece uma noção de verdade mais 
fraca. Nessa direção, o Princípio da Indiscernibilidade dos Indivíduos 
constrói uma noção de verdade lógica para indivíduos completamen-
te idênticos. Pela formulação lógica acima, significaria à primeira vista 
que a negação do PII implicaria uma contradição. Em outras palavras:

Se considerarmos que a propriedade de um objeto x é idêntica à 
propriedade do objeto y, estamos diante apenas de um único e mes-
mo objeto, pois não se poderia distinguir a identidade destes, já que 
ambos são caracterizados por possuir a mesma propriedade.  

Se chegarmos a admitir que a indiscernibilidade de objetos é 
falsa, então ocorre uma contradição, pois os dois objetos teriam uma 
propriedade simultânea (identidade) e não a teriam. 

Vemos que a proposição em 2. é autocontraditória, pois implica 
uma impossibilidade lógica, pois supomos a identidade como uma 
propriedade de objetos distintos; contudo, seriam objetos idênticos.
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Para ilustrar o que foi dito acima, vejamos alguns exemplos da 
aplicação da Indiscernibilidade dos Idênticos nos argumentos silo-
gísticos abaixo, cuja sua validade é confirmada pela formulação do 
princípio descrito anteriormente. Assim temos:

Premissa: José Abelardo Barbosa nasceu em Surubim/
Pernambuco.

Premissa: Chacrinha nasceu em Surubim/Pernambuco.

Conclusão: José Abelardo Barbosa é Chacrinha. 

Na conclusão, percebemos a caracterização de indiscerníveis, sen-
do que tais indiscerníveis são idênticos. Sendo assim, não podem 
existir, a não ser sendo um e o mesmo. Este é um problema identi-
ficado na metafísica de Leibniz. 

Vimos que, na situação argumentativa acima, as premissas, sendo 
verdadeiras, oferecem uma única propriedade, ora compartilhada ora 
não compartilhada, sobre José Abelardo Barbosa e Chacrinha. Ou 
seja, elas nos oferecem a propriedade de ter nascido ou não em Su-
rubim/Pernambuco. Daí chegamos à conclusão de que José Abelardo 
Barbosa não é o mesmo que Chacrinha; portanto, concluímos que 
existem duas pessoas.

Outro argumento silogístico que igualmente pode ser tomado de 
forma semelhante à formulação acima: 

Premissa: Amaral é Rubens

Premissa: Rubens nasceu em Recife

Conclusão: Amaral nasceu em Recife

É evidente que não podemos tomar as duas premissas acima 
como argumentos válidos, só pelo fato de terem premissas verdadei-
ras. Contudo, entendemos que as propriedades intrínsecas dos obje-
tos, aquelas que encontramos em sua própria natureza, estabelecem 
existência e identidade ao objeto que constitui. E a respeito da im-
possibilidade lógica, ou seja, da impossibilidade de objetos idênticos 
possuírem uma única e mesma identidade comum, entendemos que 
ela não ocorreria se os indivíduos não fossem únicos, ou seja, se os 
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indivíduos se distinguissem em suas propriedades. Esta individuali-
dade em que aparece alguma propriedade que não é comum a x ou y, 
que distingue objeto idêntico, pode ser representada simbolicamente 
da seguinte forma:

∀x ∀y (¬x = y → ∃P ( P(x) ∧ ¬ P(y) )

Desse modo, Leibniz, com o princípio da identidade dos indis-
cerníveis (PII) estabelece que mesmo dois objetos, quando tomados 
em abstrato, já que não podem existir na filosofia leibniziana sendo 
idênticos, serão sempre um único e mesmo objeto caso existam. 
Contudo, estamos tratando de mais de um objeto, ou seja, serão 
individuais e distinguíveis. Assim, todos os objetos que existem ou 
podem vir a existir têm como característica própria alguma proprie-
dade intrínseca que os distingue dos demais — que os tornam indi-
viduais. Porém, a discussão sobre a distinguibilidade dos objetos por 
suas propriedades intrínsecas ou extrínsecas é fundamental para que 
se possa estabelecer a identidade de objetos idênticos, o que torna 
a perspectiva metafísica-filosófica de Leibniz de grande relevância. 

Assim, na próxima seção, apontaremos um dos aspectos da dis-
cussão acerca de espaço e tempo entre Newton e Leibniz a fim de 
evidenciar que a posição dos objetos no espaço e no tempo também 
os distingue de todos os demais, pois é bastante evidente que dois 
objetos não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo. Além disso, 
ressaltamos que Leibniz recusou a individuação solo número ou ex-
trínseca em seus textos filosóficos.  

Espaço e tempo a partir da discussão entre Leibniz e 
Newton

Parece-nos que existem algumas propriedades que não são par-
tilhadas no espaço e no tempo, tornando a substância ou o objeto 
impenetrável. Por essa razão, tomamos a concepção de Newton sobre 
espaço e tempo, bem como as refutações feitas por Leibniz.

Newton acreditava que tempo e espaço são absolutos. Portanto, 
vemos que as considerações feitas por Leibniz tornam insuficiente o 
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argumento do espaço e tempo como condição para distinguir dois 
objetos considerados idênticos, pois nem o tempo nem o espaço 
podem ser a base para a distinguibilidade se antes as coisas dis-
cerníveis possam existir. Assim, o filósofo acredita que tempo e espaço 
constituem a base para tornar um objeto discernível sendo, portanto, 
insuficientes para individualizar um objeto.  

Acerca da sua concepção de tempo, Newton tem duas formas dis-
tintas de compreendê-la, como deixa bastante claro na obra Princí-
pios Matemáticos da Filosofia Natural: “O tempo absoluto, verdadei-
ro e matemático flui sempre igual por si mesmo e por natureza, sem 
relação com qualquer coisa externa, chamando-se com outro nome 
duração”. O tempo absoluto é verdadeiro, ou seja, é uma verdade 
matemática, por isso independe de qualquer coisa externa ao tempo 
entendido como objeto. Desse modo: “O tempo relativo, aparente e 
vulgar é certa medida sensível e externa de duração por meio do 
movimento (seja exata, seja desigual), a qual vulgarmente se usa em 
vez de tempo verdadeiro, como são a hora, o dia, o mês, o ano” 
(NEWTON, 1974, p. 14). O tempo relativo é sensível à coisa externa, 
através do movimento. É bastante clara a oposição do tempo absolu-
to ao tempo relativo. O primeiro é entendido como absoluto por não 
manter relação com as medidas externas, sendo por isso verdadeiro. 
Já no segundo percebe-se uma medida externa a se manifestar atra-
vés de um movimento, que chamamos de tempo relativo.

Já com relação ao espaço, Newton também considera que existe 
um espaço absoluto e um espaço relativo. Sobre o espaço absoluto, 
ele diz o seguinte: “O espaço absoluto, por sua natureza, sem nenhu-
ma relação com algo externo, permanece sempre semelhante e imó-
vel”. O tempo absoluto não tem relação com algo exterior ao objeto. 
Por isso, é algo estável, imutável. Essa definição é diferente naquela 
que trata do espaço relativo, onde Newton diz o seguinte: “O relativo 
é certa medida ou dimensão móvel desse espaço, a qual nossos sen-
tidos definem por sua situação relativamente aos corpos” (NEWTON, 
1974, p. 14).  É no tempo relativo que os corpos se situam no espaço. 
Segundo Newton, o espaço relativo se constitui como uma parte do 
espaço absoluto. Desse modo, torna-se bastante compreensível que, 
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em Newton, as considerações sobre o espaço e tempo se refiram aos 
aspectos externos do objeto. 

Por sua vez, Leibniz critica a visão de Newton e argumenta que, 
ao tratarmos do espaço e do tempo, devemos entendê-los como algo 
relativo. Leibniz acreditava que se entendêssemos o espaço como 
absoluto (Newton), o próprio espaço seria Deus. Sendo assim, haveria 
uma confusão entre substância com propriedades, pois o sensorium 
Dei seria a concepção para a explicação do espaço, ou seja, em Deus 
que existe o ser que se movimenta no espaço. 

Assim, em primeiro lugar, Leibniz se oporá ao modo 
newtoniano de pensar o lugar ou, dito de outro modo, 
ao costume que o espírito tem de buscar a identidade 
no que diz respeito à noção de lugar; ele recusará o 
vício de reificação e homogeneização do espaço físico 
fazendo a seguinte advertência: “é bom considerar a 
diferença entre o lugar e a relação de situação (ra-
pport de situation) que há no corpo que ocupa o lugar” 
(PIAUÍ, 2013, p. 20). 

Para refutar os que acreditavam que o espaço tinha que ser abso-
luto, Leibniz diz o seguinte em sua terceira carta à Clarke:1

[...] se o espaço fosse um ser absoluto, sucederia al-
guma coisa de que seria impossível possuir uma razão 
suficiente, o que é ainda nosso axioma. Eis como provo. 
O espaço é algo absolutamente uniforme; e, sem as 
coisas postas nele, um ponto do espaço não difere ab-
solutamente nada de outro ponto. Ora, disso se segue 
(suposto que o espaço seja alguma coisa em si mesmo 
fora da ordem dos corpos entre si) ser impossível que 
haja uma razão por que Deus, conservando as mesmas 
situações dos corpos entre si, os tenha colocado assim 
e não de outro modo. (LEIBNIZ, 1974, p. 413).

O Princípio da Razão Suficiente (PRS) estabelece o ordenamento 
de todas as coisas possíveis. Nesse sentido, o PRS é fundamental 

1 Samuel Clarke foi amigo e seguidor de Newton. Defendeu sua filosofia natural contra os 
cartesianos e as objeções de Leibniz. Nas cartas trocadas com Leibniz, Clarke procura 
demonstrar que as ideias de Newton eram justas e verdadeiras. (FERRATER MORA, 2000, 
tomo I, p. 472).
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para que haja uma harmonia na multiplicidade de todas as unidades 
simples que, necessariamente, devem diferir de todas as outras uni-
dades simples. Nesse sentido, o PSI e o PII são princípios metafísicos 
que se completam e fortalecem a estrutura filosófica nos argumentos 
de Leibniz. Destacamos que Leibniz admite a existência do espaço 
absoluto, nos termos newtonianos, somente para questionar essa 
posição de Newton. Nos termos newtonianos, um ponto não difere 
em nada de outro. Por isso, Leibniz argumenta que é impossível que 
Deus coloque as coisas de forma que haja objetos indiscerníveis; 
levando em consideração o argumento do PRS, segundo o qual to-
dos os objetos são intrinsicamente distintos e, por isso, fundam a 
diferença do tempo e do espaço. Sendo assim, ao criticar o espaço 
absoluto de Newton, Leibniz propõe o espaço relacional como uma 
alternativa que sustentada pelo e o princípio da razão suficiente, 
ou seja, o princípio da razão suficiente sustenta a discernibilidade 
dos objetos existentes. Leibniz descarta a argumentação de Newton 
porque o espaço se constitui de partes e, portanto, não pode ser 
absoluto. Assim,

É preciso tomar cuidado para não confundir a opinião 
de Leibniz com a de Newton em muitos pontos. De 
fato, a ordem das partes do espaço entendido apenas 
como relação não é imutável, mesmo porque a matéria 
substanciada (os concretos), que é seu fundamento 
(de tal ordem), necessariamente está em constante 
transformação; ordem que não pode existir como coisa 
e deve ser despojada de toda ação sobre os corpos. Mas, 
além disso, o espaço, entendido como relação, passa 
agora a dizer respeito também ao plano dos possíveis 
e para compreender isso era necessário despojar o 
espaço de toda substancialidade sem, contudo, fazer 
com que as relações possíveis entre aqueles entes 
possíveis perdessem sua réalité “ideal” (ideale) e sua 
vérité. Daí que o espaço relacional também pertença à 
mesma fonte das verdades eternas, ou seja, faça parte 
do próprio conteúdo do entendimento divino a partir 
de onde assume seu caráter de verdade e realidade. 
E é só a partir dessa dessubstancialização do espaço 
entendido como relação que estamos de posse do fio 
de Ariadne para sair de uma das partes do labirinto do 
contínuo (PIAUÍ, 2013, p. 29). 



30

Nada é sem razão

Leibniz acredita que espaço e tempo não existem propriamente; o 
espaço e o tempo são o resultado da ordem de coexistência das coisas e 
suas mudanças de situação relacional (§47 da Quinta carta a Clarke). Portanto, 
coexistem pela sucessão, pois o espaço nos oferece a possibilidade de 
nos referirmos aos vários objetos que existem ao mesmo tempo. Na 
tentativa de compreender espaço e tempo, Leibniz, nas Correspon-
dências com Clarke, afirma o seguinte:

Com efeito, como poderia existir uma coisa de que 
jamais nenhuma parte existe? Ora, do tempo não exis-
tem jamais senão instantes, e estes não são nem sequer 
uma parte do tempo. Quem considerar essas obser-
vações, compreenderá bem que o tempo não poderia 
ser senão uma coisa ideal, e a analogia do tempo e do 
espaço logo fará ver que um é tão ideal quanto o outro. 
(LEIBNIZ, 1974, p. 439).

Apontamos o argumento de Leibniz de que tempo e espaço não 
existem propriamente. Vemos que Leibniz entende o tempo numa 
ordem ideal e abstrata de sucessões entre o passado e o futuro, en-
tendendo o tempo como uma sucessão, e não mais como algo ideal e 
absoluto. 

Já com respeito ao espaço, ele entende como uma relação entre 
vários lugares, pontos nos quais os objetos coexistem e se interli-
gam. E sobre o espaço, na quinta carta de Leibniz a Clarke, ele diz o 
seguinte, nos §§ 8-9: “Isso demonstra que para ter a ideia de lugar, 
e por consequência do espaço, basta considerar essas relações e as 
regras de suas transformações, sem necessidade de imaginar aqui 
nenhuma realidade absoluta fora das coisas cuja situação se conside-
ra” (LEIBNIZ, 1974, p. 437). Destacamos que há estreita relação entre 
o PII e o PRS, que constituem um universo mais variado possível, 
em que as coisas estão em perfeita harmonia e ordenamento. Todas 
as unidades simples estão em relação e é esta relação que funda a 
concepção de tempo e espaço relacionais. Compreendermos o fato 
de que não existe um espaço fixo e absoluto é fundamental para en-
tender que não existem dois idênticos que se distinguem apenas em 
relação a sua posição no espaço. Isso acontece porque nem o tempo 
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nem o espaço podem se constituir como propriedade suficiente que 
distingue uma de outra substância individual. Desse modo,

O que Leibniz de fato exigia de Newton era a ela-
boração de uma distinção mais clara entre o espaço 
considerado a partir das Matemáticas — reino das ver-
dades necessárias – e o espaço considerado a partir 
da individualidade dos corpos — reino de verdades 
contingentes —, isso é, diferenciar o primeiro do es-
paço pleno de corpos individuais que deveria ser con-
siderado do ponto de vista de uma Física do existente, 
do efetivo ou concreto, do necessariamente pleno, in-
dividualizado e contingente, dito de outro modo, di-
ferenciar o primeiro daquele para o qual deve haver 
uma razão determinante para a existência e constante 
mudança de cada uma de suas mais ínfimas porções 
(PIAUÍ, 2013, p. 31). 

Contudo, é como resposta a Newton que Leibniz estabelece a 
concepção de espaço e tempo relacional e, assim, através do prin-
cípio da identidade dos indiscerníveis, ele define: “razão externa de 
discernir não poderia fundar-se senão na interna” como (LEIBNIZ, 
1974, p. 420).  Desse modo, Leibniz procura pela propriedade que de 
fato distingue os indivíduos considerados idênticos e, portanto, ele 
entra no debate metafísico do seu contexto, que tratava da identi-
dade de substâncias completamente semelhantes, numa tentativa de 
encontrar a unidade vital que constitui a realidade. Esta unidade será 
chamada por Leibniz de mônada.  

Debate filosófico sobre a noção de substância

Como foi mencionado acima, as unidades vitais que constituem a 
realidade são as mônadas. A definição de Leibniz acerca da substân-
cia tenta responder dois aspectos que se manifestam na experiência 
humana.

O primeiro aspecto é o que acontece através de processo de 
mudança e interação entre as substâncias e, todavia, mantém a iden-
tidade mesmo com a mudança.
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O segundo é o da individuação.

Vemos que, na tradição filosófica, principalmente com Aristóteles, 
a substância adquiriu duas funções. 1. A primeira função da substância 
é um meio de individuação. 2. A segunda função é como sujeito de 
predicados. Quando se diz “o céu é azul”, através da linguagem, con-
seguimos distinguir céu de azul. Ora, azul é apenas um predicado da 
coisa, ou seja, azul é um predicado da substância que chamamos céu. 
Então azul é uma qualidade da substância, pois poderíamos dizer que 
o céu pode ter qualquer outra cor, manifestando apenas um aspecto 
da substância. Então qualquer substância terá muitas propriedades, 
daí torna-se necessário que exista alguma coisa que estabeleça a 
relação entre as propriedades dessa substância. Sabemos pela teoria 
hilemórfica, de Aristóteles, que a substância consiste de matéria e 
forma. Quando se diz que um livro é uma substância, é porque existe 
uma especificidade que o distingue tanto na matéria como na forma. 
Vemos que a substância é uma matéria moldada por uma forma. Já a 
forma é  considerada função de alguma coisa determinada e, quanto 
a matéria, carecendo dessa função da forma, de ação, ela adquire uma 
passividade e passa a representar a potencialidade de determinada 
coisa. 

No início da Idade Moderna, são rejeitados veementemente dois 
pontos significantes dessa compreensão aristotélica de sustância. O 
primeiro trata da visão dualista de forma-matéria que não são in-
dependentes, ou seja, a matéria existe apenas com uma forma e 
a forma existe apenas com uma matéria. Com essa visão, tanto a 
matéria como a forma não dizem respeito a “uma” substância, antes 
são apenas aspectos da substância. Consequentemente, não podemos 
descrever a matéria de uma coisa sem considerar antes uma forma 
para ela. 

Com Descartes (2005), emerge um novo modelo de substância.2 
Tal modelo vai levar em consideração que a substância mantém uma 

2 É bastante conhecida a discussão sobre a substância ao tratar de um pedaço de cera. Ele 
deixa bem claro um novo modelo de substância. Primeiramente, ele enuncia as qualidades 
de um pedaço frio de cera: quente, amarelo, doce etc. Quando esquentada, adquire outras 
qualidades: macia, clara etc. Todas as qualidades se alteram mesmo tratando-se do mes-
mo pedaço de cera (DESCARTES, 1974, p. 83). 
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unidade que deve permanecer, que faça com que a coisa permaneça 
sendo a mesma com o tempo. Com isso, deve haver características 
que estabeleçam alguma diferença entre a substância mesma e as suas 
qualidades em algum momento específico. Isso significa que deve ha-
ver alguma distinção entre a substância e suas modificações.

Essa concepção de substância entrou em conflito com as tendên-
cias dominantes do início da modernidade. Nela, ocorre uma mudan-
ça da metafisica para a epistemologia, ou seja, passa a deixar de lado 
o exame acerca do que existe para o exame dos limites e natureza 
do conhecimento humano. Assim, deixava de ser objetivo do filósofo 
examinar o que é a realidade para, primeiramente, examinar como a 
mente do ser humano pode conhecer a realidade.  

A filosofia passa a preocupar-se com os limites ou possibilidades 
do conhecimento humano, o que torna bastante inviável continuar 
afirmando que os constituintes básicos da realidade são as substân-
cias. Ora, vemos que as características de qualidades, múltiplas e 
mutáveis, são variantes das características da substância. Tal conflito 
é atenuado com o desenvolvimento do empirismo moderno, marcado 
por essa dificuldade em afirmar que a natureza da realidade é oposta 
à multiplicidade de nossa experiência. Nesse cenário, aparece o con-
ceito de mônada de Leibniz.  Vemos que, 

Isso quer dizer que o conceito leibniziano de mônada 
deveria ser capaz de responder não só a Newton e 
Descartes, mas também ao que havia sido tema dos 
Nouveaux Essais, por conta do que o também inglês 
John Locke (1632-1704) tinha afirmado do seguinte 
modo: “Se perguntamos (como é frequente) se este es-
paço vazio de corpo é uma substância ou um acidente, 
responderei com prazer que o ignoro, e não ficarei 
envergonhado da minha ignorância, enquanto os que 
perguntam não me proporcionem uma ideia clara e 
distinta de substância” (PIAUÍ, 2013, p. 22). 

Piauí (2013) aponta a preocupação e dificuldade de Locke (1994) 
com a definição da ideia de substância. Outra crítica ao modelo 
tradicional de substância se concretiza como uma tentativa de fazer 
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uma descrição científica do mundo. Isso significa que todas as coisas 
físicas devem ser compreendidas a partir de termos básicos. Esses 
termos são os da causalidade eficiente. A ciência moderna rejei-
ta qualquer explicação tradicional, que explique o mundo material 
apenas em causas finais e, com isso, rejeita o modelo explicativo do 
conceito de substância tradicional. Nesse sentido, explicar a diferença 
entre duas coisas a partir do princípio da substância tradicional era 
considerado uma não explicação da coisa. Leibniz leva em consi-
deração que, por um lado, a substância se expande, tornando-se a 
totalidade do mundo material e, por outro, a substância se encolhe, 
tornando-se o mais simples constituinte do mundo físico.

A concepção de substância em Leibniz

Para Leibniz, não era mais concebível retornar à concepção car-
tesiana e muito menos a escolástica e, sem descartar por completo 
ambas, ele se utiliza delas para buscar uma conciliação perdida. 
Vemos que a base de sua concepção de substância adquire três pro-
priedades básicas: 1. Unidade; 2. Independência; 3. Identidade. Desse 
modo, o próprio filósofo diz, no § 8 da Monadologia:

No entanto, as mônadas precisam ter algumas qualida-
des, pois caso contrário, nem mesmo seriam entes. Se 
as substâncias simples em nada diferissem pelas suas 
qualidades, não haveria meio de se aperceber qualquer 
modificação nas coisas, pois o que está no composto 
Não pode vir de ingredientes simples, e as mônadas, 
não tendo qualidade, seriam indistinguíveis umas das 
outras, visto que não diferem também em quantidade; 
e por conseguinte, admitido o pleno, cada lugar rece-
beria sempre, no movimento, só o equivalente dos que 
antes contivera, e um estado coisas seria, portanto, 
indiscernível de outro. (LEIBNIZ, 1974, p. 63).

Leibniz reafirma, no conceito de individualidade da substância, 
sua total independência. Essa substância é detentora de uma unidade 
que ocasiona novamente uma inexistência de partes na substância. 
De antemão, a sua compreensão de substância separada deve ser 
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entendida como um não composto, uma substância simples, que 
existe eternamente e independentemente; assim, a respeito das mô-
nadas, no § 4 da Monadologia, Leibniz nos diz: “Delas não há a temer 
qualquer dissolução: é inconcebível que uma substância simples pos-
sa perecer naturalmente” (LEIBNIZ, 1974, p. 63).

Ora, ao falar da existência das mônadas, não podemos separá-la 
da dinâmica leibniziana, em que o próprio filósofo coloca a subs-
tância simples e sem partes como alicerce da realidade, no § 3 da 
Monadologia: “Ora, onde há partes, não há extensão, nem figura, nem 
divisibilidade possíveis, e, assim, as mônadas são os verdadeiros 
Átomos da Natureza, e, em uma palavra, os elementos das coisas” 
(LEIBNIZ, 1974, p. 63).

Com isso, qualquer agregado, ou melhor, qualquer composto de 
partes adquire certa realidade através da realidade das partes, mas 
não como um composto. Para melhor compreensão desse raciocínio, 
tomemos como exemplo um livro. A realidade da coisa que nomea-
mos como livro depende da realidade das partes. Ou seja, sem as 
folhas de papel, não existiria o livro. Desse modo, parece que o livro 
não é uma coisa real em si mesma, mas um agregado de partes. To-
memos, por exemplo, os átomos, que também serviriam para ilustrar 
nosso raciocínio: as substâncias simples, imateriais são os elementos 
não materiais que conferem realidade aos fenômenos corporais, que 
são bem fundados. Nessa direção, os compostos apenas simbolizam 
as substâncias, as mônadas, tudo é pleno e todo movimento produz 
algum efeito sobre os corpos distantes: 

E os compostos simbolizam nisso com os simples. Pois, 
como tudo é pleno, o que torna toda a matéria ligada, e 
como no pleno todo o movimento produz algum efeito 
sobre os corpos distantes, à medida da distância, de 
maneira que cada corpo é afetado não só por aqueles 
que o tocam, e se ressente daqueles que tocam os 
primeiros, pelos quais ele é imediatamente tocado: se-
gue-se que esta comunicação vai a qualquer distância 
que seja. E, por conseguinte, todo o corpo se ressente 
de tudo o que se faz no universo; de tal maneira que 
aquele que vê tudo, poderia ler em cada um o que 
faz em todo o lado e mesmo o que fez ou se fará, ao 
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notar no presente o que está afastado, tanto segundo 
o tempo como segundo lugares, dizia Hipócrates. Mas 
uma alma não pode ler nela mesma senão o que aí está 
representado distintamente, ela não poderia desenvol-
ver de uma assentada todas as suas pregas, já que elas 
vão ao infinito. (LEIBNIZ, 1974, p. 70). 

Então é das substâncias simples, que constitui uma unidade sim-
ples — e, desse modo, pela ausência de partes divisíveis — que 
brota a realidade imaterial. Entendemos que a unidade da substância 
é uma decorrência do fato de ela ser imaterial e, com isso, o mundo 
passa a ser um fenômeno explicado em decorrência dessa unidade. 
Contudo, a diversidade de mônadas é apoiada por um princípio 
básico que chamamos de Princípio da Identidade dos Indiscerníveis 
(PII). Deve haver alguma coisa que, diante da multiplicidade e diver-
sidade de substâncias, distingue uma de outra. Leibniz chama essas 
substâncias de átomos imateriais, que se distinguem dos átomos 
materiais. Estes, o filósofo considera constituídos de pouco elemento 
básico e, por esse motivo, jamais seriam capazes de gerar diversi-
dade e variedade no mundo. Portanto, ele diz no § 9 da Monadologia 
que toda substância tem que diferir:

É mesmo preciso todas as Mônadas diferirem entre si, 
porque na natureza nunca há dois seres perfeitamente 
idênticos, onde não seja possível encontrar uma dife-
rença interna, ou fundada em uma denominação intrín-
seca. (LEIBNIZ, 1974, p. 63).

Ocorre que o Princípio da Identidade dos Indiscerníveis (PII) teve 
sua origem em dois outros princípios: 1. O Princípio da razão sufi-
ciente afirma que, quando há duas coisas idênticas, não deve haver 
motivo para tratá-las como diferentes, ou seja, há uma razão infinita 
capaz de distinguir e acompanhar a trajetória de todas as coisas. O 
Princípio da Razão estabelece que há uma razão para cada coisa, pois 
há uma cadeia causal sucessiva, em que cada antecedente e conse-
quente, em cada ação monadológica, é conhecida por esse intelecto 
infinito; toda a trajetória da mônada é conhecida nesse intelecto. 2. 
Teoria da Inclusão Conceitual de Verdade, que afirma que a relação 
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entre duas coisas distintas tem o seu fundamento na própria subs-
tância, em que as diferenças externas são expressões das diferenças 
internas. Assim:

Isso tudo também quer dizer que, primeiro, de fato o 
conceito de mônada, enquanto sujeito ou substância 
última do espaço, deveria ser compreendido a partir 
da ligação entre as noções de situação e relação e sa-
bemos que a noção de mônada se associa ao tema da 
expressão e ao perspectivismo de Leibniz (PIAUÍ, 2013, 
p. 32-33). 

Além disso, o fato de este mundo conter o máximo de variedade 
e ordem é o que sustenta o Princípio da Identidade dos Indiscerní-
veis (PII). Com esse argumento, Leibniz critica os átomos materiais 
porque, se existissem, seriam idênticos. Sendo assim, cada mônada 
é única e necessariamente diferente de todas as demais; nesse sen-
tido, a mônada de Leibniz é completamente diferente da concepção 
de átomos de Newton e Demócrito. Isso faz com que exista uma 
diversidade de substâncias que contenham uma multiplicidade de 
propriedades. O fato de as substâncias não interagirem, pois as mô-
nadas não têm portas nem janelas, faz com que elas sejam espelhos 
da variedade do Universo. Por isso: “No fim das contas é isso que faz 
o todo do conceito de mônada e que faz compreender o que Leibniz 
pensava ser o fundamental para a caracterização adequada do espaço 
físico atual, descontínuo, concreto ou pleno e da mudança em geral” 
(PIAUÍ, 2013, p. 33). Esta, por sua vez, se manifesta na variedade da 
substância e, desse modo, tanto a variedade da substância como a 
variedade do Universo vão sustentar a multiplicidade de proprieda-
des da substância. 

Considerações finais

Pudemos perceber que o Princípio da Identidade dos Indiscerní-
veis desempenha um forte papel dentro do sistema filosófico de Lei-
bniz. Assim, o Princípio da Identidade dos Indiscerníveis possibilita 
uma ampla discussão a respeito da indiscernibilidade dos idênticos. 
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Inclusive, a indiscernibilidade dos idênticos é um argumento utilizado 
por Leibniz apenas para ressaltar a Clarke que não existe na natureza 
entes completamente semelhantes. Acreditamos, na forma como Lei-
bniz pensou o Princípio da Identidade dos Indiscerníveis, nos textos 
filosóficos, que o filósofo tinha em mente não poder haver na nature-
za uma completa semelhança entre os entes individuais. Talvez, hou-
vesse admissibilidade de objetos completamente semelhantes apenas 
dos entes matemáticos, mas eles não existem e são abstrações huma-
nas. Contudo, Leibniz acreditava que os elementos na natureza são 
únicos, imateriais e completos; e, consequentemente, são distintos, 
por mais semelhantes que sejam. Portanto, o conjunto inteiro das 
propriedades extrínsecas e intrínsecas estabelecem a distinguibilida-
de e a identidade de todos entes da natureza, por mais semelhantes 
que sejam. Por fim, esperamos que a discussão, desenvolvida neste 
artigo, possibilite e amplie ainda mais o debate a respeito da identi-
dade, da individualidade e da distinguibilidade nos textos filosóficos 
de Leibniz. A concepção de substância e metafísica apresentada por 
Leibniz reflete um posicionamento originário no cenário filosófico da 
modernidade. Os entes individuais são únicos, pois na natureza há 
uma organização das unidades monadológicas que, de forma relacio-
nal, constituem a realidade. Nessa direção, os entes relacionais são 
variados, então a natureza só poderia ser a mais variada possível. 
Pelo fato de a natureza ser a mais diversa possível e pela harmonia 
entre todos os entes da natureza, consequentemente, este é o melhor 
mundo possível, absurdamente contingente e livre: seria um absurdo 
lógico e epistemológico a existência de entes completamente seme-
lhantes na natureza. 
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A noção leibniziana de mônada. 
Uma reconstrução conceitual dos 
parágrafos 1 a 7 da Monadologia 

Edgar Marques
UERJ/CNPq

Diferentemente da opção feita em 1686 em seu Discurso de Me-
tafísica, Leibniz principia sua Monadologia não pela apresentação da 
ideia de Deus, mas pela noção de mônada. Essa escolha demanda 
alguma justificação, pois em um texto que tem como propósito des-
velar a estruturação ontológica da realidade, nada seria mais natural 
para um filósofo teísta do que começar pela investigação do funda-
mento que sustenta a totalidade dos entes, isto é, Deus. Entretanto, 
Deus entra na Monadologia apenas no parágrafo 38, em decorrência 
da aplicação à criação do Princípio da Razão Suficiente, sendo apre-
sentado nesse parágrafo como a razão última das coisas. A exposição 
do arcabouço arquitetônico do real se dá, dessa maneira, nessa obra, 
sem que a noção de Deus desempenhe nela um papel inicial de cen-
tral relevância. 

Não estou dizendo com isso, nota bene, que Deus seja uma hi-
pótese desnecessária na metafísica leibniziana. Pelo contrário, sem 
o apelo à ideia de Deus, não conseguimos compreender ou explicar 
por que razão o mundo existe e por que o mundo, tomado como 
um todo, é como é, e não de outro modo. Tanto a existência de um 
mundo em geral quanto o fato de ser exatamente este nosso mundo, 
com precisamente esses entes e fenômenos que o integram, o mundo 
que existe, em detrimento de outros mundos alternativos mais ou 
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menos assemelhados ao nosso e que poderiam ter vindo à existência 
em vez dele,1 somente se deixam justificar, de acordo com Leibniz, 
se considerarmos que existe um ente sumamente perfeito que livre-
mente escolhe criar o mais perfeito dos mundos. Assim, sem o re-
curso à ideia de Deus, essas duas questões metafísicas fundamentais 
permaneceriam absolutamente sem possibilidade de resposta. Nesse 
sentido, Deus é, sim, o conceito basilar da metafísica leibniziana.  

Isso não significa, contudo, que tenhamos de apelar para o con-
ceito de Deus para explanar quer fenômenos intramundanos específi-
cos quer mesmo o arcabouço categorial ou formal que estrutura esse 
mundo. O apelo a esse conceito é dispensável, então, para Leibniz, 
tanto no plano da física quanto no plano de uma — com o perdão 
para o emprego de uma expressão anacrônica em relação às filosofias 
do século XVII — ontologia formal, isto é, de uma investigação acerca 
dos tipos mais gerais de entes que constituem o mundo. Ao optar 
por começar a Monadologia com uma descrição da estrutura do 
mundo, Leibniz pode, portanto, abrir mão da referência a Deus, uma 
vez que a existência do mundo é tomada, assim, como uma espécie 
de fato bruto, o qual se deve, em um primeiro momento, descrever 
e apenas em uma segunda etapa justificar sua existência. Daí a rela-
tivamente tardia irrupção de Deus no proscênio da obra.     

Leibniz começa a Monadologia, em seu parágrafo 1, introduzindo 
de supetão o principal conceito pelo qual esse texto, e sua filosofia 
como um todo, acabou sendo conhecido: o de mônada. Ele esclarece 
que a mônada é uma substância simples, que entra nos compostos, 
compreendendo-o por simples aquilo que é desprovido de partes. 

Há pelo menos dois pontos que devem ser esclarecidos aqui para 
que se possa compreender o que Leibniz tem em mente nesse pa-
rágrafo: o que ele entende por substância e o que significa propria-

1 Leibniz considera que uma das missões primordiais da filosofia consiste em fornecer uma 
resposta para as questões relativas a (1) por que razão existe algo e não simplesmente 
nada, uma vez que a não existência de qualquer coisa é mais simples e exige menos 
esforço do que a existência de algo, e (2) por que existem essas coisas, e não outras. No 
parágrafo 7 dos Princípios da Natureza e da Graça, encontramos a formulação tornada 
clássica dessas duas questões: “por que existe alguma coisa e não o nada? Pois o nada é 
mais simples e mais fácil do que alguma coisa. Ademais, supondo-se que devam existir 
coisas, é preciso que se possa dar a razão de por que devem existir assim e não de outro 
modo.” 
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mente a expressão “mônada”. Podemos encontrar subsídios iniciais 
para a compreensão dessas duas noções nos Princípios da Natureza 
e da Graça.  No primeiro parágrafo dessa obra, Leibniz esclarece que 
a substância é um ser capaz de ação e que mônadas são substâncias 
simples. Ele esclarece também que a expressão “mônada” é derivada 
da palavra grega monas, que significa, segundo ele, unidade ou aquilo 
que é uno. 

Deparamo-nos aqui com uma caracterização da noção de substân-
cia algo idiossincrática em função de seu apelo à ideia de atividade. 
De acordo com a noção cartesiana de substância criada2 — e aqui 
não podemos nos esquecer de que Leibniz é um filósofo pós-car-
tesiano — podemos dizer que são substâncias unicamente os entes 
que dependem tão somente do concurso de Deus para vir a existir 
e permanecer existindo. Essa independência ontológica relativa ao 
restante das criaturas vem a ser, assim, o traço característico que 
permite, nos quadros da metafísica cartesiana, diferenciar os en-
tes substanciais criados daqueles que não são substâncias, mas sim 
modos. 

Leibniz assume essa concepção cartesiana e a desenvolve à sua 
maneira em sua metafísica. Para ele, um ente somente pode ser 
ontologicamente independente caso ele satisfaça duas condições: ati-
vidade e simplicidade. Vamos nos concentrar em explicar primei-
ramente por que, para Leibniz, algo deve ser ativo para poder ser 
caracterizado como uma substância, para depois, então, abordar o 
tópico da simplicidade.  

A formulação, por parte de Leibniz, da tese de que substâncias 
têm de ser ativas, possui sua raiz na crítica que ele desenvolve à 
concepção cartesiana, segundo a qual a extensão constitui a essência 
dos corpos. Essa crítica perpassa seu pensamento ao longo de dé-
cadas, tendo sido reafirmada em diferentes textos, que vão desde a 
década de 1660 até a década final de sua existência. Leibniz sustenta 

2 Ver os parágrafos 51 e 52 da primeira parte dos Princípios da Filosofia, em que Descartes 
esclarece que o termo “substância” não se aplica univocamente a Deus e às criaturas. 
Apenas Deus, que existe de forma absolutamente independente de qualquer outro ente, 
é uma substância em sentido próprio. Os entes criados são substâncias apenas em um 
sentido ampliado e qualificado do termo.
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que tanto a física quanto a metafísica de Descartes são insatisfatórias, 
uma vez que o recurso à noção de extensão não forneceria por si só 
os elementos suficientes para a elucidação dos fenômenos mecâni-
cos relativos aos movimentos e às colisões dos corpos. Leibniz, ao 
criticar o mecanicismo cartesiano, tem, a princípio, em mente duas 
diferentes resistências que se encontram nos corpos e que não se 
deixam, de acordo com ele, explicar pela mera consideração de que 
os corpos são extensos: a inércia e a antitipia.

A inércia consiste em uma certa resistência natural à alteração da 
situação de movimento ou de repouso em que um corpo se encon-
tra. Essa resistência pode ser percebida, por exemplo, quando um 
determinado corpo que se encontra em movimento colide com um 
corpo de dimensões menores que está em repouso relativamente ao 
primeiro, tendo o primeiro sua velocidade diminuída em consequên-
cia desse choque. Leibniz argumenta que não podemos explicar esse 
fenômeno se considerarmos que a essência dos corpos consiste uni-
camente na extensão, “pois a extensão é nela mesma indiferente ao 
movimento e ao repouso, não havendo nada que impedisse os corpos 
de ir juntos, com toda a velocidade do primeiro, que este conseguiria 
imprimir no segundo.”3 Necessitaríamos, assim, atribuir aos corpos 
algo além da mera extensão para podermos dar conta da inércia, 
uma vez que do fato de os corpos serem extensos não se segue que 
eles apresentem algum tipo de resistência à alteração de seu estado 
de movimento ou repouso, não podendo, portanto, a inércia ter sua 
fonte na extensão.

Da mesma forma, a antitipia — ou impenetrabilidade — também 
não se deixa compreender a partir da extensão, devendo ser, ao 
contrário, de acordo com Leibniz, pensada como sendo, no mínimo, 
igualmente coconstitutiva dos corpos. Se assim não fosse, não seria 
possível, alerta ele em carta a Arnauld de novembro de 1671,4 diferen-

3 LEIBNIZ, G. W. Die philosophischen Schriften, Bd 4, hrsg. von C. I. Gerhardt, (Olms: Hil-
desheim, 1962),  466. [Nas próximas referências a essa edição empregaremos simplesmente 
o nome Gerhardt seguido do número do volume em algarismos romanos e do número da 
página em algarismos arábicos.]

4 “Ex posteriore, corporis essentiam non consistere in extensione, id est, magnitudine et 
figura, quia spatium vacuum a corpore diversum esse necesse est; cum tamen sit exten-
sum. ” em LEIBNIZ, G. W. Sämtliche Schriften und Briefe, Reihe 2, Band 1, pág. 278. [Nas 
próximas referências a essa edição empregaremos simplesmente a letra A, seguida do 
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ciar um corpo material do espaço vazio por ele ocupado, pois tanto 
o corpo quanto o espaço vazio são igualmente extensos, devendo, 
portanto, a diferença entre eles residir em uma outra propriedade. 
Dois anos antes, em carta a Thomasius de março de 1669, Leibniz 
já caracterizava a antitipia como o atributo essencial que constitui a 
natureza material dos corpos, embora reconhecendo que um corpo é 
também sempre algo extenso.5       

Essas duas características — a saber, a inércia e a antitipia — 
consistem, segundo Leibniz, nos dois tipos fundamentais de resis-
tência que se encontram nos corpos e que não se derivam do fato 
de esses serem extensos. Em carta a De Volder, de 24 de março de 
1699, Leibniz resume sua posição a esse respeito do seguinte modo: 

[...] a resistência da matéria contém duas coisas, a im-
penetrabilidade ou antitipia e a resistência ou inércia; 
e é nelas duas, que estão contidas de modo igual ao 
largo de todo o corpo, ou seja, proporcionalmente à 
sua extensão, onde eu coloco a natureza da matéria, ou 
princípio passivo” (LEIBNIZ, 2011, p. 1096).

Não tendo esses dois tipos de resistência sua origem no me-
ramente geométrico ou extenso, Leibniz conclui que eles somente 
podem ser expressão de algo inextenso e imaterial que se constitui, 
por sua vez, na fonte da extensão e da materialidade. Leibniz empre-
gará o termo “forças passivas” para se referir a essas capacidades 
de resistência que temos de atribuir aos corpos para além da mera 
extensão, no intuito de podermos explicar seu comportamento no 
plano dos fenômenos físicos. 

Mas Leibniz não considera que unicamente esses princípios de 
resistência dos corpos devem ser buscados para além da extensão 
ou do simplesmente geométrico, mas sim que também o princípio do 
movimento e da ação não pode residir no meramente geométrico — 

número da série em algarismos romanos, do número do volume em algarismos arábicos, 
e do número da página igualmente em algarismos arábicos].

5 “Materia prima est ipsa massa, in qua nihil aliud quam extensio et ντιτυπια, seu impenetra-
bilitas; extensionem a spatio habet, quod replet; natura ipsa materiae in eo consistit, quod 
crassum quiddam est, et impenetrabile, et per consequens alio occurente (dum alterum 
cedere debet) mobile.”, em A, II, 1, 26.
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vale dizer, na extensão. Em De Ipsa Natura, de 1698, ele escreve de 
maneira incisiva: “Deve-se reconhecer, então, que a extensão, ou seja, 
lá o que for que no corpo é geométrico, tomada em sua pureza, não 
tem nada de onde se possa extrair a ação e o movimento”.6 Leibniz 
considera, assim, que devem existir também forças ativas, respon-
sáveis pelas alterações de posição, de direção, de deslocamento e de 
velocidade que constatamos no plano dos fenômenos corporais. Essa 
introdução das forças ativas deve ser feita pelo fato de o movimento 
não poder ter sua origem nem na extensão nem na mera materiali-
dade, pois a massa ou matéria é por si mesma inativa, apresentando 
apenas a antitipia e a inércia como suas propriedades constituintes. 
Essas características são unicamente passivas ou reativas, expressan-
do apenas a resistência dos corpos à alteração da situação em que se 
encontram. Faz-se necessário, dessa maneira, introduzir, ao lado das 
forças passivas, também forças ativas, uma vez que, de outra forma, 
não se teria como dar conta da origem do movimento.

Essas forças — ativas e passivas — não podem ser considera-
das, adotando uma perspectiva aristotélica em sentido lato, como se 
fossem propriedades ou características com sua sede nos corpos, os 
quais seriam, assim, como que substratos nos quais elas ineririam. 
Para Leibniz, ao contrário, é do exercício dessas forças que resultam 
a extensão e a materialidade, sendo essas últimas, portanto, um 
produto da efetivação daquelas. As forças seriam, para Leibniz, em 
outras palavras, os elementos originários ou primitivos do real, sen-
do os corpos, por serem extensos e materiais, um efeito da difusão 
delas. Em carta a Jacques Lelong, de 5 de fevereiro de 1712, Leibniz 
se expressa de maneira extremamente clara a esse respeito: “A ex-
tensão, bem longe de ser algo primitivo, supõe a coisa da qual ela é 
a difusão; ela é a extensão ou a continuação do que é anterior a ela. 
E esse anterior não poderia ser algo outro que a força de resistir e 
de agir, que constitui a essência da substância corporal”.7

Mas, sendo de natureza inextensa e imaterial, as forças não po-
dem, de acordo com Leibniz, ser compreendidas plenamente se nos 

6 LEIBNIZ, G. W. Gerhardt, IV, 510.

7 LEIBNIZ, G. W. A, I, 1, 63.
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restringirmos aos efeitos que elas produzem no plano dos corpos. O 
conceito de força demanda, então, para além de uma interpretação 
física, uma compreensão metafísica. 

Pensada metafisicamente, a noção de força dá ensejo a uma 
redefinição do conceito clássico de substância, ao demandar a in-
clusão neste da ideia de atividade. Tanto as forças ativas quanto as 
passivas se caracterizam exatamente pelo fato de que seu exercício 
consiste em um mero desdobramento de si, de tal maneira que suas 
manifestações fenomênicas no plano dos corpos são simplesmente 
uma expressão delas mesmas, e não um produto de algum tipo de 
influência externa. Assim, no nível mais fundamental do real — o 
plano das substâncias — teríamos unicamente entes cujas modi-
ficações são internamente determinadas, isto é, entes plenamente 
espontâneos e ativos. De certa maneira isso significa, retomando aqui 
um insight de Kuno Fischer,  pensar as forças como substâncias e as 
substâncias como forças (FISCHER, 2009, p. 311).

A segunda característica própria das substâncias consiste na sua 
simplicidade. Leibniz argumenta, no parágrafo 2 da Monadologia, que 
tem de haver coisas simples, pois, caso contrário, não existiriam os 
compostos formados por esses simples. Isso decorre do fato de não 
ser possível atribuir realidade ao que é composto sem que se pres-
suponha que sejam existentes os simples que constituem os com-
postos.8 Evidentemente que esse argumento apenas pode ser cogente 
caso a existência dos compostos seja tomada como um fato, isto é, 
como algo dado, como algo cuja existência deve ser compreendida 
e explicada, mas que não necessita — ou pode — ser provada. 
Assim, ao contrário do que uma leitura excessivamente idealista do 
seu pensamento afirmaria, está absolutamente fora de questão, para 
Leibniz, duvidar da existência do mundo corporal.   

Essa insistência de Leibniz com a ideia do simples está associa-
da, a meu ver, a sua adesão a uma concepção um pouco restrita da 
doutrina medieval dos transcendentais.  

8 Em uma carta dirigida à Eleitora Sofia em 31 de outubro de 1705, Leibniz escreve: «Je luy 
representois aussi qu’il estoit necessaire de venir aux substances simples, parce qu’au-
trement il n’y auroit point de composées, puis qu’il n’y a point de multitudes sans de 
veritables unités». LEIBNIZ, G. W. Correspondenz von Leibniz mit der Kurfürstin Sophie, 
hrsg. von O. Klopp, 3 Bände, Hannover, 1873, S. 146.   
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De acordo com essa doutrina do medievo, as categorias de ver-
dadeiro, bom, belo, coisa, outro e uno se aplicam a todos os entes, 
considerando-se, portanto, que elas, diferentemente dos demais con-
ceitos, não permitem que se classifiquem os entes, diferenciando-os 
uns dos outros, uma vez que elas se aplicam igualmente a tudo o 
que é. Dessa doutrina mais ampla, Leibniz retém a ideia da conver-
sibilidade plena entre uno e ser, significando essa que tudo o que é 
uno e que tudo que é uno é.9 A busca daquilo que é, isto é, do ser, 
acaba por coincidir, então, com a busca do que é uno, servindo, 
dessa maneira, a unidade como fio condutor para o estabelecimento 
do que de fato é.

Leibniz parte, assim, do fato bruto da existência dos compostos 
para extrair dele a necessidade — hipotética, e não absoluta — da 
existência de seus requisitos, isto é, daquilo sem o qual os compostos 
não podem ser. A lição a ser extraída é clara e direta: considerando 
que os compostos consistem em um produto da agregação dos sim-
ples, a existência dos primeiros implica a existência dos segundos.

Tudo aquilo que é formado pela reunião de partes não pode, por 
definição, ser caracterizado como simples. A simplicidade demanda, 
obviamente, a inexistência de partes. Mas, e isso sublinha Leibniz no 
parágrafo 3 da Monadologia, o simples, por ser desprovido de par-
tes, não pode ser extenso, uma vez que uma das características do 
que é extenso é precisamente poder ser dividido em partes que o 
compõem. Por serem indivisíveis, as substâncias simples não podem, 
portanto, ser extensas, restando, por óbvio, como única possibili-
dade considerá-las como sendo inextensas. As mônadas são, assim, 
entes simples e inextensos que devem ser vistos como os verda-
deiros átomos metafísicos, constituindo, em última instância, a base 
ontológica fundamental do real.

Caracterizados como agregados, os corpos são ontologicamente 
dependentes dos entes cuja agregação resulta na sua produção, isto 
é, a existência do agregado corporal é dependente — e derivada — 
da existência das unidades simples que constituem esse agregado. 

9 Em carta a Arnauld de abril de 1687, Leibniz apresenta a fórmula que se tornou clássica a 
esse respeito: “aquilo que não é verdadeiramente um ser não é verdadeiramente um ser”. 
LEIBNIZ, G. W. Gerhardt, II, 97.
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Dado que a existência de um múltiplo apenas pode ser assegurada 
caso seja assegurada a existência das unidades das quais esse múl-
tiplo é constituído, os corpos somente existirão efetivamente, não 
se reduzindo a meras aparências ou fenômenos, caso seja afirmada 
a existência de unidades cuja agregação de umas às outras tem por 
efeito a produção de corpos. Tais unidades não serão, por seu turno, 
divisíveis, pois é precisamente a divisibilidade dos corpos que torna 
necessária a postulação da existência daquelas para assegurar a rea-
lidade destes últimos.  

É decisivo nesse contexto que se possa garantir que essas 
unidades possuem uma natureza distinta da natureza dos agregados 
que se fundam nelas.  A afirmação dessa heterogeneidade ontológica 
é imprescindível para que se possa afastar a possibilidade de se 
interpretar a relação entre os agregados corporais e as substâncias 
que os constituem como sendo uma relação do tipo todo-parte. 
Essas unidades não podem ser partes das totalidades que são os 
corpos, pois, se assim o fosse, elas compartilhariam da natureza 
destes, sendo, então, divisíveis, tal como estes o são, o que entraria 
em contradição com seu caráter de verdadeiras unidades. Essas 
unidades não são, assim, partes dos corpos, e sim requisitos sem os 
quais esses não poderiam existir. 

A ideia de Leibniz parece ser, assim, a de que, por serem despro-
vidos de uma unidade intrínseca, os corpos devem ser compreen-
didos como multiplicidades resultantes da agregação de entes que 
constituam em si mesmos tais unidades, pressupondo a atribuição 
aos corpos de realidade. Portanto, o reconhecimento da existência 
de entes de um tipo distinto dos corpos, vale dizer, que não são 
constituídos por partes nem divisíveis ao infinito.

A compreensão dos corpos como entes por agregação culmina, 
assim, com a postulação da existência de mônadas, isto é, de subs-
tâncias imateriais, unas e indivisíveis. A essas substâncias simples 
atribui-se, dessa maneira, o estatuto de entes ontologicamente pri-
mários sobre cuja realidade repousa a realidade dos corpos, com-
preendidos, consequentemente, como entes ontologicamente deriva-
dos e secundários, uma vez que a existência dos múltiplos pressupõe 
a existência das unidades das quais esses múltiplos se compõem.



50

Nada é sem razão

Mas essa concepção de Leibniz está bem longe de ser desprovida 
de problemas. A principal dificuldade reside, creio, no fato de essa 
relação de dependência ontológica entre os compostos, por um lado, 
e os simples, por outro, aparentemente pressupor a satisfação de 
duas condições que dificilmente — para dizer o mínimo — podem 
ser satisfeitas em conjunto. Leibniz se compromete (1) com a tese 
de que os corpos são derivados da agregação de certas unidades 
simples e (2) com a ideia de que tais unidades são de natureza to-
talmente distinta da natureza própria dos corpos. O que resta a es-
clarecer aqui é como as unidades simples, cuja agregação resulta na 
produção dos compostos, pode possuir uma natureza deles distinta e 
ainda assim os produzir. Dito de outra forma, esse enigma resulta da 
dificuldade de pensar as mônadas como requisitos ontológicos dos 
corpos, e não como partes dos quais eles se formam.    

Encontramos, nos registros das conversações que Leibniz entre-
teve, em fevereiro de 1690, em Veneza, com o padre Michel Angelo 
Fardella,10 editor das obras de Santo Agostinho, uma metáfora que 
esclarece como Leibniz pensa essa relação. Em um desses registros, 
Fardella, ao resumir uma apresentação oral de Leibniz acerca do 
estatuto dos corpos em sua metafísica, emprega uma imagem que 
se revela extremamente útil para compreendermos a natureza da 
relação entre corpos e mônadas: Fardella apela para a metáfora da 
linha e do ponto, dizendo que essas unidades metafísicas estão para 
os pontos assim como os corpos estão para as linhas, indicando com 
isso o fato de as linhas pressuporem pontos, apesar de estes não 
serem partes que as constituem, mas extremidades dos segmentos 
de linha que fazem, estes sim, parte das linhas. A ideia motriz da 
comparação é transparente: assim como as linhas — que são uni-
dimensionais — podem ser pensadas como produtos da agregação 
de pontos — que são adimensionais — ainda que estes não sejam 
partes componentes daquelas, os corpos podem ser agregados de 

10 LEIBNIZ, G. W. A, VI, 4-b, 1666-1671. Tradução para o inglês: LEIBNIZ, G. W. Philosophical 
Papers, translated and edited by Ariew, R. & Garber, D., Hackett, Indianapolis & Cam-
bridge, 1989.
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unidades, as quais, por possuírem uma outra natureza, não são, con-
tudo, partes deles.11     

O apelo a essa imagem da relação entre pontos e linhas é im-
portante, então, por ilustrar a ideia de que os simples possam ser 
requisitos dos compostos, ainda que não sejam partes componentes 
destes. Compreender a posição de Leibniz no que diz respeito à 
relação entre compostos e simples envolve, assim, compreender que 
a afirmação de que os simples são requisitos dos compostos não 
significa de maneira alguma que os compostos possuam os simples 
como suas partes constituintes, uma vez que os simples têm, como 
vimos, de possuir uma natureza ontologicamente distinta da natureza 
dos compostos. O pressuposto da relação todo-parte é precisamente 
uma homogeneidade de naturezas entre o todo, por um lado, e as 
suas partes, por outro. No caso da relação dos requisitos com aquilo 
do qual eles são requisitos, o pressuposto é, ao contrário, que eles 
possuam naturezas ontologicamente distintas uma da outra.   

Em seu texto Sistema Novo (LEIBNIZ, 2002), de 1695, Leibniz já 
havia avançado nessa tese de que, para que os compostos possuam 
realidade, deve haver unidades simples. Ele rejeita a ideia que re-
monta a Demócrito de que átomos materiais possam desempenhar 
essa função, uma vez que a noção mesma de uma porção de matéria 
que seja indivisível é, segundo ele, contrária à razão, pois tudo que 
é extenso se deixa, por princípio, dividir ao infinito. Ele tampouco 
adere à identificação dessas unidades aos pontos matemáticos, pois 
esses são meramente ideais, e não reais. A comparação entre as 
mônadas e os pontos serve unicamente para lançar luzes sobre a 
natureza não extensa daquelas e, portanto, sobre a heterogeneidade 
ontológica delas e dos corpos. Leibniz reserva, no Sistema Novo, a 
expressão “átomos de substância” (ou “átomos substanciais”) para 
caracterizar esses simples que são unos, reais — por contraposição 
a ideais — e ativos. No parágrafo 3 da Monadologia, ele os caracte-

11 “Interim non ideo dicendum est substantiam indivisibilem ingredi compositionem corpo-
ris tanquam partem, sed potius tanquam requisitum internum essentiale. Sicut punctum 
licet non sit pars compositiva lineae sed heterogeneum quiddam, tamen necessario requi-
ritur ut linea sit et intelligatur”. LEIBNIZ, G. W. A, VI, 4-b, 1669. 
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riza como sendo os verdadeiros átomos da natureza, o que sublinha 
serem as mônadas os constituintes últimos do real.  

Da simplicidade das mônadas segue-se, para Leibniz, que elas não 
podem surgir nem desaparecer por meio de processos naturais, pois 
tais processos consistem simplesmente ou na composição de algo a 
partir de elementos a ele anteriores ou, ao contrário, na decompo-
sição de um todo formado pelas partes que até então o integravam. 
Na medida em que uma mônada não possui partes, ela, por razões 
óbvias, não pode surgir a partir da combinação de coisas nem desa-
parecer em função da desagregação de suas — inexistentes — partes 
componentes. Sendo assim, aquilo que é simples não pode começar 
através de uma combinação de elementos nem perecer por uma sua 
impossível desestruturação. Isso significa que nem o surgimento dos 
simples nem sua desaparição podem ser um produto de estados 
do mundo anteriores a esse surgimento ou a esse desaparecimento, 
não fazendo parte, portanto, por assim dizer, da história natural do 
mundo.

Sendo assim, restam duas possibilidades explicativas para seu 
nascimento ou sua destruição: (1) ou elas são causas de si mesmas ou 
(2) elas devem sua existência à interferência de uma entidade extra-
mundana, quer dizer, de uma entidade cuja existência não se realize 
nos estreitos limites do mundo, não sendo, portanto, um elemento a 
mais presente no mundo natural. 

A primeira possibilidade é afastada por Leibniz por implicar a 
caracterização de todas as substâncias simples como entes neces-
sários, uma vez que sua existência dependeria exclusivamente de-
las mesmas. Com isso, toda substância simples existente existiria 
necessariamente, uma vez que entes com poder para arrancar a si 
mesmos do nada para o ser não deveriam possuir qualquer tipo de 
limitação, pois eles conseguiram realizar o maior dos prodígios, a 
saber, trazer a si mesmos a existir. Como, segundo o antigo adágio 
medieval, quem pode o mais pode também o menos, entes com essa 
capacidade de autocausação teriam de ser capazes também de se 
produzir como seres infinitos, isto é, como seres sem quaisquer tipos 
de limites ou barreiras. A necessidade e a infinitude são implicados, 
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assim, pela autocausação, porquanto não parece haver sentido na 
atribuição de limitações de quaisquer naturezas a entes que trazem 
a si próprios à existência.

Essa possibilidade da autocausação deve ser, contudo, excluída 
logo de início, uma vez que nós, que Leibniz toma como sendo o 
exemplo paradigmático de substâncias simples existentes, concebe-
mos e experenciamos nossa contingência e finitude. Não existimos 
necessariamente, dado que são pensáveis, sem envolver qualquer 
contradição, circunstâncias e contextos nos quais nós não existimos, 
sendo, assim, possíveis cenários que não pressupõem, envolvem ou 
implicam a nossa existência. Ora, nesse caso, a proposição que afir-
ma a nossa existência seria contingente, e não necessária, pois uma 
proposição é necessária apenas quando a sua negação for contradi-
tória, sendo contingente caso sua negação seja concebível. Por outro 
lado, experenciamos o tempo todo nossa finitude ao constatarmos 
que não temos a capacidade de trazer ao ser tudo o que queremos, 
sendo nossa vontade extremamente limitada pela nossa impotência. 
Vivenciamos, assim, de forma irrefutável nossa finitude como cons-
tituinte do nosso ser. 

Afastada essa primeira possibilidade, resta apenas a segunda al-
ternativa, qual seja, a de que, em função de sua simplicidade, as 
mônadas venham a existir ou perecer única e exclusivamente através 
da interferência direta de um ente extramundano — Deus — dota-
do de poder suficiente tanto para fazê-las vir a existir a partir do 
nada quanto para fazê-las deixar subitamente de ser. É exatamente 
essa alternativa que Leibniz assume ao afirmar, no parágrafo 6 da 
Monadologia, que as mônadas somente podem começar ou terminar 
de uma vez por criação ou por aniquilação. O que se afasta aqui é a 
ideia de que seu surgimento ou seu fim constituam-se em processos 
naturais nos quais partes sejam reunidas umas às outras ou, ao con-
trário, desconectadas umas das outras. 

Se o começo e o fim dessas substâncias simples não consis-
tem em processos naturais, então os nascimentos e as mortes que 
constatamos no mundo natural não devem ser compreendidos como 
correspondendo à criação e à aniquilação dessas substâncias. Isso 
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significa que temos de aceitar que as mônadas preexistem aos nas-
cimentos dos seres vivos e que persistem existindo após sua morte. 
De acordo com Leibniz, as mônadas estão sempre ligadas a corpos, 
de tal maneira que sua existência consiste sempre em uma existência 
enquanto ser vivo, consistindo o que nós chamamos comumente de 
nascimento em um desdobramento de um ente vivo anteriormente 
existente e o que chamamos de morte em um dobramento sobre si 
de um ente que permanece vivo.        

Da simplicidade e da incorporeidade das mônadas segue-se tam-
bém, segundo Leibniz, no parágrafo 7 da Monadologia, que não é 
possível que alterações ou mudanças em seu interior possam ser 
produzidas pelo exercício de algum tipo de influência causal exercida 
por algo a elas externo. Isso porque o modelo que temos de ação 
causal de alguma coisa sobre uma outra envolve fundamentalmente 
a ideia de que essas transformações na coisa afetada consistem em 
mudanças na configuração de suas partes. Quer dizer, quando afir-
mamos que A exerce influência causal sobre B, o que queremos dizer 
é que determinadas características de A promovem alterações na ma-
neira como as partes constituintes de B se relacionam entre si. Um 
vírus A causa, por exemplo, alguma mudança em um corpo B quando 
A é o responsável por certas alterações em partes integrantes de B, 
produzindo a partir disso um novo arranjo entre elas. Mas é claro 
que esse modelo de causalidade se aplica unicamente àquilo que é 
formado por partes e que possui uma natureza corpórea. Sendo as 
mônadas inextensas — e, portanto, incorpóreas — não se pode, ob-
viamente, atribuir a elas relações causais dessa natureza.

Mas não apenas essas relações causais de tipo físico são afastadas 
por Leibniz. Ele recusa igualmente a ideia de que haja qualquer tipo 
de interação metafísica entre substâncias, por meio das quais modos 
ou acidentes pudessem ser ou transferidos de uma substância para 
uma outra ou pudessem subsistir ao mesmo tempo em mais de uma 
substância. 

A teoria escolástica da percepção, que envolve exatamente a ideia 
de que algo de natureza não física — as espécies sensíveis — se 
transfere do objeto percebido para o sujeito que percebe, é citada 
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por Leibniz como sendo precisamente o tipo de doutrina a ser aban-
donada, uma vez que ela pressupõe a validade da tese que Leibniz 
nega, a saber, que algo possa entrar ou sair de uma substância. Mas 
as mônadas não possuem, usando a famosa imagem por ele cunhada, 
janelas por meio das quais algo — substância ou modo — pudesse 
nelas entrar ou delas sair.   

Leibniz não se restringe a negar essa migração de modos ou 
acidentes entre substâncias: ele também recusa a ideia de que haja 
modos que se encontrem ao mesmo tempo em mais de uma subs-
tância. Tais modos são o que comumente chamamos de relações, 
significando essa recusa a negação de que propriedades relacionais 
pertençam ao nível ontológico mais fundamental da realidade. 

Leibniz apenas acena para essa tese negativa acerca do esta-
tuto das relações no texto da Monadologia, não a explicando nem 
desenvolvendo de maneira um pouco mais satisfatória nesse texto. 
Entretanto, em outros textos e em algumas cartas, ele esclarece e 
fundamenta seu ponto de vista.

Na mesma época em que estava redigindo a Monadologia, em 21 
de abril de 1714, Leibniz escreve uma carta a Des Bosses em que 
ele toca nessa questão do estatuto das relações. Ele afirma nela o 
seguinte:

Nenhuma modificação pode subsistir por si, mas de-
manda essencialmente um sujeito substancial; o que 
esses vínculos têm de real eles o têm pela modifica-
ção de não importa qual mônada, e pela harmonia das 
mônadas entre si. Pois, você não admite, eu creio, um 
acidente que seja simultaneamente em dois sujeitos. É 
assim que eu julgo as relações: a paternidade em Davi 
e a filiação em Salomão são duas coisas distintas, mas a 
relação comum dos dois é coisa simplesmente mental, 
que tem seu fundamento na modificação dos singulares 
(LEIBNIZ, 2007, p. 422).

Nessa carta, Leibniz atribui às relações um estatuto de realidade 
diverso daquele atribuído às mônadas e aos seus acidentes indivi-
duais. De acordo com ele, existem, no plano ontológico fundamental, 
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unicamente mônadas e os acidentes individuais que nelas inerem, 
sendo afastadas as possibilidades tanto da passagem de um acidente 
de uma substância para outra quanto da inerência de um acidente em 
mais de uma substância. Dado que as relações expressam ou com-
parações ou conexões entre diferentes substâncias, elas, caso fossem 
reais, corresponderiam a acidentes presentes simultaneamente em 
substâncias distintas, o que Leibniz afasta de maneira peremptória. 
Dessa forma, relações, ao contrário das mônadas e de seus acidentes 
individuais, não podem ser ditas reais. Pelo menos não no mesmo 
sentido em que são reais as mônadas e seus modos. 

O sentido da afirmação de Leibniz de que as relações são entes 
mentais é simplesmente o de que elas não fazem parte, por assim 
dizer, do inventário do mundo em seu nível mais fundamental. Em 
última instância, o que existe mesmo são as mônadas e seus modos 
singulares, consistindo as relações em como que entes de segun-
da instância, cuja existência se funda na desses modos. A ideia de 
Leibniz, em outras palavras, é a seguinte: para que seja verdadei-
ra a proposição de que Platão é mais alto do que Sócrates, não é 
necessário que haja no mundo três elementos: Platão, Sócrates e a 
relação “ser mais alto que” conectando os dois. Basta que haja Platão 
possuindo, digamos, a propriedade de medir 1,70m e Sócrates com a 
propriedade de medir 1,60m. O presumido fato relacional de Platão 
sendo mais alto do que Sócrates emerge simplesmente do pensa-
mento simultâneo nos dois possuindo suas respectivas alturas. Essa 
relação de ser maior que consiste, assim, em um modo de se pensar 
em Platão e em Sócrates; e não, sendo rigoroso, propriamente em 
um modo de ser de ambos. Eles existem com as suas respectivas 
alturas e são pensados como estando na relação comparativa de 
ser maior que. Nesse sentido, Platão e Sócrates são entes reais, aos 
quais os modos “ter 1,70m de altura” e “ter 1,60m de altura” inerem, 
respectivamente; sendo a relação de Platão maior que Sócrates, ao 
contrário, um ente mental.

Assim, podemos dizer que, para Leibniz, no nível mais funda-
mental da realidade, há unicamente mônadas e suas modificações, as 
quais, no plano da linguagem, são expressas através de predicados 
monádicos, sendo os predicados relacionais sempre redutíveis a es-
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ses. É essa concepção que Leibniz tem em mente para esclarecer a 
natureza das mônadas, ao dizer que elas não possuem janelas.
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A crítica de feuerbach ao princípio 
leibniziano da autonomia das 

mônadas

Eduardo Ferreira Chagas
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Tomando como base a concepção de natureza em Feuerbach, irei 
expor, neste artigo, a reception crítica de Feuerbach à filosofia de 
Leibniz, a partir de sua obra “Apresentação, Desenvolvimento e Crí-
tica da Filosofia Leibniziana” (Darstellung, Entwicklung und Kritik 
der Leibnizschen Philosophie) (1837),1 que evidenciará também como 
um momento importante para o desenvolvimento de sua filosofia 
da natureza. Para Feuerbach, a filosofia de Leibniz representa um 
progresso real na filosofia moderna (REITEMEYER, 2013, p. 163-167; 
SERRÃO, 2000, p. 135-149),  porque ela apresenta uma resposta às 
lacunas do conceito spinoziano de substância. Diferentemente de Spi-
noza, para quem a essência da substância é a unidade (Einheit) sem 

1 A obra de Feuerbach sobre Leibniz desenvolveu-se entre os anos de 1834 e 1836 e foi 
publicada no ano de 1837 sob o título “História da Filosofia Moderna” (Geschichte der 
neueren Philosophie), cuja segunda parte foi intitulada “Apresentação, Desenvolvimento 
e Crítica da Filosofia Leibniziana” (Darstellung, Entwicklung und Kritik der Leibnizs-
chen Philosophie). Já no prefácio dessa obra, esclarece Feuerbach que Leibniz, embora 
sua filosofia contenha lacunas, representa depois de Descartes e Spinoza uma aparição 
substancial no âmbito da filosofia moderna. “Nenhuma personalidade filosófica fora Hegel 
(até 1839) experimentou em Feuerbach tal apreciação, como Leibniz.” Cf. RAWIDOWICZ, 
S. Ludwig Feuerbachs Philosophie. Ursprung und Schicksal. Berlin: Walter de Gruyter & 
CO, 1964, p. 57. Feuerbach dedica, pois, a Leibniz uma biografia muito elogiosa, na qual 
ele o descreve da seguinte maneira: “O homem significativo, que primeiro elevou-se na 
Alemanha a uma filosofia independente, ativa, produtiva, foi Gottfried Wilhelm Leibniz.“ 
Cf. FEUERBACH, L. Darstellung, Entwicklung und Kritik der Leibnizschen Philosophie. GW 
3, org. por W. Schuffenhauer. Berlin: Akademie Verlag, 1969, p. 14. Cf. também TOMASONI, 
Francesco. Ludwig Feuerbach – Entstehung, Entwicklung und Bedeutung seines Werkes. 
Münster: Waxmann, 2015.
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a diferença (Unterschied), Leibniz considera no interior da singula-
ridade das substâncias (das mônadas) (Monaden) também a plurali-
dade, a multiplicidade, ou seja, o princípio da diferença (principium 
indiscernibilium), isto é, o princípio da autoatividade (Selbsttätigkeit), 
do automovimento, que se encontra no interior da substância (Subs-
tanz). Diz Feuerbach:

A atividade é o princípio de sua filosofia. A atividade é, 
para ele, o fundamento da individualidade, fundamento 
esse que considera que há não apenas uma substância, 
mas substâncias; todos os seres são, para ele, apenas 
distintos modos da actividade, cujo modo supremo é 
o pensamento, que é a finalidade da vida (FEUERBACH, 
1969, p. 23).

A ênfase de Leibniz à autoatividade (Selbsttätigkeit), isto é, à 
força (Kraft), entendida como princípio interno e espiritual da môna-
da, como fundamento e determinação de toda a realidade, entende 
Feuerbach, como Schuffenhauer escreve, “como um progresso de-
cisivo para além de Spinoza” (SCHUFFENHAUER, 1978, p. 283). Esse 
princípio espiritual da mônada não deve ser compreendido apenas 
subjetiva e idealmente, abstraído dos objetos, pois nele já está con-
tida a matéria. O motivo de Feuerbach se ocupar com a filosofia de 
Leibniz encontra-se, sobretudo, na concepção de unidade do espírito 
e da matéria (natureza) no interior da substância, que lhe aparece 
claramente formulada na doutrina das mônadas. Isso observa tam-
bém Reitemeyer, uma vez que ela levanta a seguinte questão: 

Que vontade se expressa em Feuerbach, quando ele 
decide-se contra a dialética e pelo modelo monádico? É 
a vontade de penetrar a unidade imediata de espírito e 
matéria, que, realizada pelo princípio da autoatividade, 
promete chegar à unidade humana de espírito e corpo 
(REITEMEYER, 1988, p. 59). 

A importância da Monadologia (Monadologie) de Leibniz encon-
tra-se para Feuerbach precisamente no fato de que ela consolida cla-
ramente a unidade de espírito (Geist) e matéria (Materie) na própria 
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simplicidade ou singularidade da substância. Essa unidade, ou seja, a 
união da identidade da substância com a totalidade dos indivíduos, 
dos singulares, que Feuerbach tinha visto primeiro no panteísmo, vê 
ele agora no princípio da autoatividade da mônada. Na obra sobre 
Leibniz, “Darstellung, Entwicklung und Kritik der Leibnizschen Phi-
losophie”, Feuerbach fez valer, então, em oposição ao princípio da 
identidade, que ele havia expresso na sua tese de doutorado, intitu-
lada “A Razão Una, Universal e Infinita” (De ratione una, universali, 
infinita ou Über die eine, allgemeine, unendliche Vernunft) (Disser-
tation) (1828), nos “Pensamentos sobre a Morte e a Imortalidade” 
(Gedanken über Tod und Unsterblichkeit) (1830), ou, simplesmente, 
“Pensamentos sobre a Morte” (Todesgedanken), e no capítulo so-
bre Spinoza de sua “História da Filosofia Moderna” (Geschichte der 
neuern Philosophie) (1833), o princípio da diferença, da distinção, da 
individualidade.

Feuerbach começa sua apresentação sobre Leibniz com uma críti-
ca ao empirismo inglês, especialmente a Locke. Este, julga Feuerbach, 
“não está apto ao desenvolvimento, não precisa de desenvolvimento” 
(FEUERBACH, 1969, p. 3), ou seja, ele não representa um desenvol-
vimento na forma do conceito de uma filosofia como decifração do 
verdadeiro sentido de uma filosofia, porque “a possibilidade” ou o 
meio do desenvolvimento não é a percepção empírica, mas a ideia, 
ou seja, “um objeto da meditação.”2 Feuerbach pensa aqui, inicial-
mente, como Leibniz, para quem o sensível não é o fundamento do 
conhecimento. Pelo contrário, o sentido e o significado das coisas, de 
acordo com Leibniz, encontram-se antes no espírito. Mas o espírito 
não pode ser comparado com uma “tábua vazia” (tábula rasa) ou 
uma “folha em branco”, pois nele estão contidas também as repre-
sentações dos objetos. Na medida em que Locke nega a “ideia inata”, 
deduz ele a ideia apenas dos sentidos. Ele entende a origem da ideia, 
“como toda matéria filosófica, apenas como empirista; ele a concebe 
em seu sentido literal, sensual” (FEUERBACH, 1969, p. 139). 

2 Sobre isso observa Ploetz: “A apresentação do sistema empírico e sensualista valia aqui 
a ele [Feuerbach] pouco, pois a determinidade da ideia não aparecia nele suficientemente 
reconhecível. Cf. PLOETZ, K. Kritik und Sinnlichkeit bei Ludwig Feuerbach. Marburg: Phil. 
Diss., 1991, p. 90.
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Concordando com Leibniz, pensa Feuerbach que o sensível, em 
geral o composto, é apenas o efêmero, o transitório, o “fluido” e o 
“processual”, pois ele é apenas um potencial, um meio do conheci-
mento, mas que verdadeiramente só pode ser concebido na esfera 
do pensamento. Por isso, ele não é de maneira nenhuma a instância 
última, o ponto de partida, o “primeiro imediato”; por conseguinte, 
não é um “fundamento suficiente, que basta à explicação.”3 O erro 
do empirismo reside no fato de que ele aceita o sensível como pri-
mário e, por conseguinte, faz do espírito, que é “o ativo” (o agente, o 
activum) um secundário, um paciente (passivum). Feuerbach acentua 
em suas objeções ao empirismo lockeano que “o ver e o ouvir”, as 
funções mais importantes da sensibilidade em relação ao conheci-
mento, não são fatos absolutos, que não possam ou não devam ser 
submetidos a uma investigação, já que a possibilidade do ver ou do 
ouvir é “mesmo o pensamento”. Toda percepção de um objeto, que o 
homem adquire pela comparação e pelo julgamento, é já um ato es-
piritual, já é pensamento. Tudo se encontra, como Feuerbach admite, 
na intuição, mas para encontrá-la e vê-la, deve-se pensar. “Os sen-
tidos”, diz ele, “iluminam a nós o mundo, mas sua luz não é própria, 
pois ela vem do sol central do espírito. A admiração é o princípio 
do conhecimento; mas a admiração não surge a partir dos sentidos, 
mas do espírito mediado pelos sentidos” (FEUERBACH, 1969, p. 142). 

Apesar disso, Feuerbach reconhece aqui o significado histórico do 
empirismo, que consiste nisto, a saber: elevar os sentidos (ou seja, a 
esfera ou o meio do conhecimento) a um objeto essencial; ele libertou 
o homem dos “horrores” da superstição, do “terror da morte” diante 
de “um cometa” ou da “ira de Deus”. Além disso, ele proporcionou a 
liberdade e a autoatividade do pensamento, quando ele as livrou das 
amarras da tradition e da autoridade da fé. Mas o empirismo “des-
conhece seus limites e suas barreiras, quando ele quer ser autônomo 

3 A esse respeito destaca Rawidowicz: “Ainda é para Feuerbach primário o pensamento 
frente à sensibilidade, apenas o pensamento é objeto de uma verdadeira filosofia. Sensi-
bilidade e pensamento são ainda heterogêneos, que quase se excluem. O pensamento é a 
absoluta indiferença frente a toda individualidade” Cf. RAWIDOWICZ, S. Ludwig Feuerba-
chs Philosophie. Ursprung und Schicksal. Berlin: Walter de Gruyter & CO, 1964, p. 57-58. 
Eu gostaria, no entanto, de chamar a atenção, neste lugar, que a concepção de Feuerbach 
sobre a sensibilidade (Sinnlichkeit) mudará ainda no interior de sua interpretation sobre 
Leibniz, particularmente no § 19, no qual Feuerbach coloca a sensibilidade como ponto de 
partida frente ao idealismo, para manifestar a realidade e concebê-la.
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e fazer-se valer como filosofia” (FEUERBACH, 1969, p. 143). Na medida 
em que ele fez do sensível, que é o individual, o “primeiro” e o “ori-
ginal”, ele não pôde chegar ao conceito da unidade, da essência, da 
substância etc. Assim como o empirismo, rejeita Feuerbach também 
o materialismo vulgar, pois este nega “o espírito como uma atividade 
positiva, originária” (FEUERBACH, 1969, p. 161).4 

A matéria é para o materialismo vulgar a essência do espírito, 
ou seja, do objeto do pensamento, já que ele deduz seu conteúdo 
apenas das coisas sensíveis, materiais. A isto objeta Feuerbach que 
o espírito, a rigor, não pode ser negado ou superado, pois, na me-
dida em que o materialismo o nega, “ele afirma, sim, igualmente, a 
verdade e a essencialidade da atividade do espírito, do pensamento, 
nisso [...] ele põe o objeto do pensamento como o objeto verdadeiro” 
(FEUERBACH, 1969, p. 161). Opondo-se à concepção segundo a qual o 
sensível vale como a essência única, especial, Feuerbach salienta aqui, 
ainda inteiramente no espírito do idealismo,5 o princípio da autoati-
vidade (Selbsttätigkeit) e da autarquia (Autarkie) do espírito, isto é, a 
atividade (Tätigkeit) do espírito como uma unidade do interior com 
o exterior, do pensamento com a contemplação sensível, “do pensar 
e do ver”, cuja origem ele encontra em Leibniz.

Após essa visão geral sobre a rezeption de Feuerbach da teoria 
das mônadas (Monadentheorie), analiso agora os pontos essenciais 
da filosofia de Leibniz. O ponto central é, tal como em Spinoza, o 
conceito de substância (Begriff der Substanz), que, de acordo com 
Leibniz, é “a chave” para uma “filosofia profunda”. Este conceito é, 
para ele, significativo, pois dele depende, em geral, o conhecimento 
de Deus, da alma e da essência dos corpos. Leibniz determina, no 
entanto, o conceito de substância essencialmente diferente do con-
ceito de Spinoza, Malebranche ou Descartes. A essência da substân-

4 Cf. também BOHLMANN, Markus. “Feuerbach als Naturwissenschftlicher Materialist”. Der 
politische Feuerbach. Org. por Katharina Schneider, Münster: Waxmann, 2013, p. 93-112.

5 Nesse contexto, deixa-se verificar ainda claramente a influência do idealismo no pensa-
mento de Feuerbach. Isto evidencia também Ploetz: “O movimento que se concentra o 
pensamento de Feuerbach chega aqui a um ponto culminante, toda filosofia foi concebida 
necessariamente como subforma do idealismo, consequentemente, trata-se apenas de 
diferencia em que medida ela concebe o conceito do espírito, limitado ou ilimitado, indi-
vidual ou universal. Somente o idealismo é a contemplação originária, e mesmo universal 
da humanidade do mundo”. PLOETZ, K. Kritik und Sinnlichkeit bei Ludwig Feuerbach, Op. 
cit., p. 92-93.
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cia, como ele a concebe, é a atividade espiritual (geistige Tätigkeit), 
ou seja, a força ativa (tätige Kraft) (vis activa), que se encontra em 
seu próprio interior. Disso segue que “as mudanças naturais das 
mônadas nascem de um princípio interno”, “que se pode nomear 
força ativa” (LEIBNIZ, 1985, p. 443).6 Leibniz define, então, a substân-
cia (Substanz) (ou a mônada) (Monade) como uma força ativa, que se 
diferencia bem de uma mera potência (Vermögen), como fora enten-
dido, por exemplo, na escolástica. A potência ativa da escolástica era 
nada mais do que uma possibilidade para agir, mas que precisava 
ainda de um estímulo externo (ou seja, de um incentivo ou de um 
impulso de fora) para tornar-se atividade, ação. Em oposição a isso, a 
força ativa contém em si uma atividade interna (innere Tätigkeit) ou 
um impulso (Antrieb) e, por isso, ela mesma se transforma em ação 
(Handlung), sem precisar para isso de um outro. 

O conceito leibniziano de força não é, então, uma possibilidade 
simples (einfache Möglichkeit) (possibilitas), pois com ele já está co-
locado o impulso (ou seja, a força motriz) e a ação. Leibniz pensa que 
a substância não pode ser sem atividade, pois o que não age, o que 
não contém em si mesmo nenhuma força ativa, não é substância. Mas, 
além da força, deve-se dar ainda, segundo Leibniz, na mônada, uma 
outra particularidade, a saber, que ela “deve incluir uma pluralidade 
na unidade ou no simples. [...] E, por conseguinte, deve-se dar na 
substância simples uma pluralidade de momentos de determinação e 
relações, embora não haja partes dela” (LEIBNIZ, 1985, p. 443).7 Essa 
é a natureza da substância em Leibniz, em rigor, idêntica com o 
conceito de força, ou melhor, inseparável dele, que, por sua vez, não 
pode ser separado do conceito da diferença. Pois, se a substância 
fosse apenas simples, ou seja, apenas uma unidade, sem distinção, 
sem diferença, ela não poderia tornar-se atividade. Ela é, em Leibniz, 
como Feuerbach enfatiza, “a individualidade”, “a singularidade. Mas, 

6 “II. Il s’ensuit de ce que nous venons de dire, que les changemens naturels des Monades 
viennent d’un principe interne“, “qu’on peut appeler force active.”

7 “Ce detail doit envelopper une multitude dans l’ unité ou dans le simple. [...] et par conse-
quent il faut que dans la substance simple il y ait une pluralité d’affections et de rapports 
quoyqu’il n’y en ait de parties.”
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com a singularidade está colocada, ao mesmo tempo, a pluralidade” 
(FEUERBACH, 1969, p. 36),8 “a multiplicidade”. 

Na medida em que Leibniz designa a autoatividade (a força do 
movimento, a força motriz, ou seja, a vis motrix) como a essência da 
substância (ou da mônada), e esta considerada como inseparável da 
pluralidade, da multiplicidade, ele pensa, então, não mais em uma 
(geral, universal) Substância, mas numa abundância de substâncias. 
Em oposição à filosofia de Leibniz, há em Spinoza, como mencionado, 
apenas uma única substância, pois o conceito de singularidade, de 
individualidade, é para ele compatível com o da substância, que não 
contém o princípio da diferença, da distinção. Feuerbach assim des-
creve a diferença essencial entre os dois filósofos: “a essência de Spi-
noza é a unidade, a do Leibniz a diferença, a distinção (distinktion). A 
diferença é a ele [Leibniz] a raiz, o princípio, a essência dos seres e 
das coisas. Ele une imediatamente à unidade o conceito da diferen-
ça” (FEUERBACH, 1969, p. 38). O interesse de Leibniz pela diferença, 
pela distinção, pelo individual, tão esquecido por Spinoza, pode ser 
explicado da seguinte forma: se apenas uma substância singular, isto 
é, Deus, existisse, não seria possível na natureza pluralidade, diversi-
dade, multiplicidade. Razão pela qual há, em vez de uma única, várias 
substâncias ou mônadas. Isso constitui uma oposição a Spinoza, que 
concebe tudo como partes dependentes, não-autônomas (ou modifi-
cações) da substância única, divina. Por isso, Leibniz se volta contra 
aqueles que querem identificar seus princípios filosóficos com spino-
zismo, pois pela sua teoria das mônadas como princípio da atividade 
e, ao mesmo tempo, da diferença, a filosofia spinoziana foi superada.

A filosofia de Leibniz diferencia-se também da filosofia cartesiana, 
pois Descartes separa, no fundo, um do outro, o espírito (o pensa-
mento, a substância pensante) (res cogitans) e a matéria (a extensão, 
a substância corpórea, física) (res extensa) e vê a essência do espí-

8 O princípio da autoatividade do espírito (Prinzip der Selbsttätigkeit des Geistes), em 
Leibniz, interpreta Feuerbach da seguinte maneira: um ser autoativo é, para Leibniz, 
não apenas um em si mesmo, mas também um ser que se diferencia dos outros. “Sim, 
eu próprio sou”, diz Feuerbach, “precisamente, apenas em diferença de outros. [...] Um 
singular apenas para si é impensável”. E adiante, escreve ele: “minha atividade é apenas 
autoatividade, na medida em que eu a sei como minha e posso diferenciá-la [...] de um 
outro”.
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rito apenas no pensamento. Ele concebe, nisto, a matéria meramente 
como uma massa extensa, como extensão (Ausdehnung), ou seja, ape-
nas a matéria sob forma da matemática: grandeza, tamanho, figura, 
comprimento, largura, profundidade, espessura, forma, etc. Embora a 
extensão seja em Descartes uma determinação essencial da substân-
cia extensa, corporal, física (ou da natureza), ela é como princípio do 
corpo insuficiente e demasiadamente estreita para expressar sozinha 
a essência da natureza (ou seja, da natureza corpórea), porque ela é 
composta, divisível e dependente. Já que a extensão não pode ser, 
pois, a essência da substância, a substância absoluta, a absolutamen-
te infinita e perfeita, resta, então, para analisar a outra substância, 
que Descartes chama de res cogitans (KÖHLER, 2012). Mas, agora, 
Leibniz modificou essa substância pensante, na medida em que ela 
se refere, de acordo com ele, não só ao âmbito da consciência, como 
em Descartes, mas também ao não consciente, ao número infinito de 
coisas individuais, às mônadas finitas. Anteriormente, em sua obra 
“História da Filosofia Moderna” (Geschichte der neuern Philosophie), 
Feuerbach já havia criticado Descartes e Hobbes, porque eles conce-
bem a natureza como “um externo”, como uma massa extensa, como 
algo “mecânico”. 

Enquanto Cartesius atribui, por conseguinte, verdade 
e essencialidade apenas ao conceito ou ao pensamento 
claro e distinto, isto é, abstrato, na medida em que ele 
qualifica o corpo, privado de toda sensibilidade, de 
corpo verdadeiro, essencial, substancial, portanto faz 
valer apenas o espírito como [...] cogitans, ao contrá-
rio, já aqui, Leibniz concede, então, indiretamente às 
representações escuras, isto é, sensíveis, um significado 
metafísico ou essencial, na medida em que ele inclui 
uma qualidade sensível à essência dos corpos, [e] faz 
valer, assim, [...]  o espírito também como uma essência 
sensível (FEUERBACH, 1969, p. 208).

Leibniz reconhece que, além dos princípios lógicos e geométricos, 
tais como grandezas, totalidades e partes, figura e posição, locali-
zação (situm) etc., devem ser tomados ainda outros conceitos, tais 
como o de força, atividade e movimento, para explicar e fundamen-
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tar a natureza (isto é, a matéria). A essência da matéria é, em Leibniz, 
não mais, apenas uma “massa extensa” (ou seja, a extensão), como 
em Descartes, concebida como uma essência fora do espírito ou de 
sua atividade. Para ele, constitui a atividade (a força ou o movimento) 
do espírito o princípio interior da matéria, a essência dos corpos 
em geral. A substância tem forças ativas em si; então, princípios de 
atividade que estão ligados com o material. Nesse sentido, Leibniz 
concebe a matéria (ou, num sentido geral, a natureza) não como um 
outro fora do espírito existente, mas apenas como um puro outro do 
espírito, como seu “alter ego”, ou seja, como outro eu do Espírito 
mesmo.

Mas o que é, precisamente, esta força (Kraft), que em diferença 
ao cartesianismo fundamenta a natureza interior dos corpos? O que 
é esta força, que, em diferença à filosofia spinoziana, determina as 
essências finitas (os seres finitos) apenas como modos (Modi) da subs-
tância e traz a matéria para o seu próprio interior? Que função ela 
desempenha na filosofia de Leibniz? É, como diz Feuerbach:

nada mecânico, nada material [...], por conseguinte, 
nada composto, divisível, extenso. Pelo contrário, ela é 
algo indivisível, simples; ela pertence aos objetos que 
“não são objetos dos sentidos ou da imaginação sen-
sível”, [...] mas apenas do espírito, objeto da razão; ela 
não é um princípio físicalista, mas [...] em si mesma 
metafísico, espiritual (FEUERBACH, 1969, p. 46-47).

 Leibniz reconhece que a força como princípio espiritual é a es-
sência das substâncias simples, pois só o que é substância possui, 
segundo ele, atividade (Tätigkeit), força. A matéria (o corpo, a di-
visibilidade, o composto), partindo desse ponto de vista, não pode 
ser concebida como substância, porque ela é “puramente passiva” e 
derivada. Mas o que é “puramente passivo” e derivado não pode por 
si mesmo, de acordo com Leibniz, existir, razão pela qual a matéria 
tem na substância simples sua consistência e seu fundamento, sua 
realidade e sua essência. “Para Leibniz”, assim comenta Reitemeyer, 
“existe o externo, o material, apenas através da representação, atra-
vés do princípio interno da auto-atividade; o externo vive apenas 
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como interno [...]. O sentido dos objetos encontra-se, para Leibniz, 
apenas no espírito mesmo” (REITEMEYER, 2013, p. 62). 

A substância simples é, de acordo com Leibniz, o fundamento de 
toda realidade, de toda pluralidade, diversidade e diferença, pois sem 
singularidade, unidade ou simplicidade não há pluralidade, diversida-
de. A unidade guarda em Leibniz, como Feuerbach nota, “a pluralida-
de, a força simples o divisível, a alma junto ao corpo” (FEUERBACH, 
1969, p. 48). Leibniz nomeia, precisamente, essas substâncias sim-
ples de “mônadas” (monás = unidade indivisível originária), “pontos 
metafísicos” (points metaphysiques), “formas substanciais” (formas 
substantiales), ou “força originária” (vis originalis, substancias pri-
mas), átomos verdadeiros da natureza ou, dito com outras palavras, 
elementos espirituais das coisas.9 

O conteúdo da filosofia de Leibniz pode ser resumido, segundo 
Feuerbach, assim: as mônadas e os corpos são diferentes, mas não 
separados uns dos outros, pois, para Leibniz, os corpos (matéria) 
constituem o composto das mônadas e as substâncias simples (mô-
nadas) a unidade dos corpos, cujo princípio interno é a atividade; 
mas a atividade das mônadas, que subsiste em sua essência imaterial, 
é a condição, a origem, a fonte e a essência dos corpos, pois fica 
absorvida nela toda a existência e realidade. Sem a força ativa na 
matéria (ou nos corpos em geral) não haveria diversidade, pluralida-
de qualitativa, e, com isto, as diferentes condições dos corpos não 
seriam, segundo Leibniz, distinguíveis. Assim explicitado, a mônada 
contém através de sua atividade “o princípio da individuação” (Prin-
zip der Individuation), pois ela fundamenta, dito com outras palavras, 
a individualidade (Individualität), a particularidade (Besonderheit), 
dos corpos.

As mônadas são a substância da natureza, a essência dos corpos, 
pois tudo o que consiste e é, é, para Leibniz, alma em sentido me-
tafísico e não algo em sentido físico. Somente através das mônadas 

9 A palavra grega mônada (monás) já aparece nos pitagóricos e em Giordano Bruno. Leibniz 
designa, neste lugar, as mônadas como enteléquias (Entelechie), cujo conceito provém de 
Aristóteles e significa alma (Seele), porque ela desenvolve representações (Vorstellungen) 
a partir de suas próprias atividades (Tätigkeiten), através das quais ela representa em si 
o externo, o universo (Universum).
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são os corpos reais seres efetivos; porque, sem elas, eles seriam algo 
puramente dissoluto, desfeito de si mesmo, algo abnegado. Quando 
se diz que as almas ou mônadas são o fundamento da natureza dos 
corpos, não se deve entender, todavia, por causa disso, que seu con-
ceito seja idêntico com a consciência, por assim dizer apenas como 
um “ser-para-si” (Fürsichsein) isolado, separado do “ser-para-ou-
tros” (Füranderessein) da matéria, da natureza. Pertence à mônada 
(ou à alma) nada mais do que atividade (Tätigkeit), espontaneidade 
(Spontaneität), ou seja, o princípio de suas determinações internas. A 
espontaneidade é a marca da mônada, pois ela é, como Reitemeyer 
escreve, “a força da alma, para ativar suas atividades de representa-
ção, ou ela é a potência da percepção auto-ativa” (REITEMEYER,1988, 
p. 63). Sobre isso comenta também Feuerbach:

O essencial e característico das mônadas é, portanto, 
que elas “criem tudo a partir de suas próprias potên-
cias”, que elas “tenham em si uma espontaneidade per-
feita”, por conseguinte “sejam as únicas causas de suas 
ações; pois, como já disse corretamente Aristóteles, 
espontâneo, voluntário é aquilo de onde se encontra 
o princípio no próprio agir”, que elas dependam, por 
conseguinte, senão de Deus e de si mesmas (FEUERBA-
CH, 1969, p. 51).

Mas se as mônadas são dependes apenas de si mesmas — pois 
seria logicamente impossível que elas como substâncias fossem de-
terminadas por um outro ser —, então, elas não têm, como afirma 
Leibniz, nenhuma janela através da qual “qualquer coisa possa entrar 
nela ou sair dela” (LEIBNIZ, 1985, p. 441).10 Com essa concepção mona-
dológica da substância esbarra Leibniz, no entanto, numa dificuldade, 
a saber: se cada mônada existe para si fechada, isolada, sem relação 
com as outras mônadas, como pode, então, uma mônada ser influen-
ciada por outra? Como pode ser estabelecida, então, uma relação 
entre as mônadas e a matéria? Não precisam realmente as mônadas 
de nenhuma janela para ver e fundamentar a realidade? 

10 “Les Monades n’ont point de fenêtres, par lesquelles quelque chose y puisse entrer ou 
sortir.”
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A resposta para isso encontra-se não fora, mas no interior mesmo 
das mônadas. De fato, as mônadas não precisam de janelas para fora 
para as outras mônadas, porque elas, apesar de sua indivisibilida-
de, individualidade, singularidade e simplicidade, estão contidas em 
sua autoatividade, diversidade e pluralidade e, por isso, estão em 
conexão com as outras. As mônadas representam uma totalidade 
(Ganzheit) que se mostra em cada parte da matéria, da natureza, 
da vida. Isso expressa Leibniz metaforicamente da seguinte forma: 
“Cada parte da matéria pode ser entendida como um jardim cheio de 
plantas, e como um tanque cheio de peixes. Mas cada ramo da planta, 
cada membro do animal, cada gota de sua força, é um tal jardim ou 
um tal tanque” (LEIBNIZ, 1985, p. 471).11 Em oposição a Hegel, que em 
sua “História da Filosofia” (Geschichte der Philosophie) tinha visto no 
idealismo leibniziano a pluralidade, a diversidade, apenas pelo lado 
de sua exterioridade, e não como uma atividade interna da môna-
da, Feuerbach reconhece que as mônadas não excluem, de modo 
nenhum, a pluralidade das modificações (Modifikationen) (isto é, as 
coisas compostas, toda a realidade etc.), que devem ser encontradas 
juntas em seu interior. Na mônada está já presente toda a natureza, 
o mundo, a realidade, a matéria, pois ela é um “espelho vivo do 
universo” (Spiegel des Universums), um microcosmo (Mikrokósmos), 
ou seja, uma totalidade para si, na qual está contida a unidade do 
interno (interior) com o externo (exterior).

É importante ressaltar que a mônada, apesar de sua unidade 
e simplicidade, não exclui, de modo nenhum, a modificação ou a 
mudança dessa unidade e simplicidade. Pois, poder-se-ia perguntar: 
de onde vem as mudanças no mundo se as mônadas são simples, 
indeterminadas, indivisíveis? As mônadas são, é verdade, simples, in-
dependentes, autônomas (autark), mas elas devem ter, como Leibniz 
afirma: 

algumas qualidades, propriedades: caso contrário, elas 
seriam inexistentes. E se as substâncias simples não 
fossem pelas suas qualidades diferentes uma das ou-

11 “Chaque portion de la matiere peut être concue comme un jardin plein de plantes, et 
comme un étang plein de poissons. Mais chaque goutte de ses humeurs est encor un tel 
jardin ou tel étang.”
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tras, não haveria nenhum meio para se observar al-
guma mudança nas coisas [...]; e já que as mônadas 
sem qualidades seriam indistinguíveis umas das outras, 
[...]  assim manteria, portanto, [...] no movimento de 
cada lugar sempre um conteúdo, [...] e um estado de 
coisas não seria diferente de um outro (LEIBNIZ, 1985, 
p. 441-443).12

Mas o que são, então, essas qualidades das mônadas, sem as 
quais uma mudança seria impossível e através das quais as mônadas 
se diferenciariam umas das outras? As qualidades de uma mônada 
são “autodeterminação” (Selbstbestimmungen), “exteriorização de 
força” (Kraftäusserung), “ações” (Handlungen) (Aktionen), que, como 
já mencionado acima, provêm não de fora, mas das mônadas mes-
mo. Já que as qualidades das mônadas são determinações ideais, 
imateriais, que vêm de dentro e lá permanecem, elas são nada mais 
que percepções (Perzeptionen), representações (Vorstellungen). Isso 
significa que a representação expressa uma determination espiritual, 
ou seja, uma determinação da alma. Feuerbach escreve: “A mônada 
é uma força da representação” (FEUERBACH, 1969, p. 53). E a repre-
sentação, Feuerbach cita Leibniz em seguida: “‘é nada mais do que 
a repräsentation (apresentação e representação) do composto ou do 
externo, isto é, da pluralidade na unidade’, ou ‘a condição passageira 
que contém e representa a pluralidade na unidade ou na substância 
simples’”. Ou também: “‘diversidade na unidade, nada mais exigido 
para a representação’” (LEIBNIZ apud FEUERBACH, 1969, p. 54). As 
mônadas incluem em si atividade, pela qual uma mudança “contínua” 
é realizada, e assim elas podem passar constantemente de uma re-
presentação para outras.

Todas as mônadas concordam nisto, a saber, que elas representam 
sempre alguma coisa, e, assim, segundo Feuerbach, a diferença entre 
elas consiste, nada mais, nos diferentes graus da representação. De 
acordo com Leibniz, as mônadas se diferenciam umas das outras por 

12 “Cependant il faut que les Monades ayent quelques qualités, autrement ce ne seroient pas 
même des Etres. Et si les substances simples ne differoient point par leur qualités, il n’y 
auroit point de moyen de s’appercevoir d’aucun changement dans les choses, [...] et les 
Monades étant sans qualités seroient indistinguables l’une de l’autre, [...] et par consse-
quent [...] chaque lieu ne recevroit tousjours dans le mouvement que l’Equivalent de ce 
qu’il avoit eu, et un état des choses seroit indiscernable de l’autre.”
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suas representações, para as quais ele descreve diferentes graus, 
a saber: a) as mônadas inferiores ou fracas (niederen oder blossen 
Monaden), que têm as representações (perceptionen) inconscientes, 
confusas, escuras, como a natureza, o composto, o matéria, os cor-
pos etc.; b) as mônadas próximas às inferiores (nächstniedrigeren 
Monaden), que estão ligadas ao sentimento, à sensação, à memória, 
à lembrança, como os seres vivos, a saber, animais, plantas, etc.; c) 
as mônadas reflexivas (reflexiven Monaden), que têm autoconsciên-
cia, isto é, consciência de suas próprias percepções (apperceptionen, 
Wahrnehmung), como o homem, e, finalmente, d) a mônada superior 
(höchste Monade), mais elevada, que tem representações claras, per-
feitas, como Deus. 

Em geral, pode-se dizer que a principal diferença entre as repre-
sentações na filosofia leibniziana é sua clareza (ou nitidez) (Deutlich-
keit) e sua confusão (ou obscuridade) (Dunkelheit). Então, uma repre-
sentação ou é clara (deutlich) ou confusa (konfus). Uma representação, 
de acordo com o pensamento de Leibniz, é clara, quando se pode 
reconhecer através delas imediatamente os objetos; pelo contrário, 
ela é escura, obscura, quando ela não é suficiente para reconhecer 
uma coisa representada. Serão aqui tratadas apenas as representa-
ções confusas, obscuras, porque elas ocupam um lugar especial no 
interior da filosofia de Leibniz. As representações que se encontram 
em cada mônada finita são confusas e não claras, na medida em que 
elas expressam a pluralidade e a diversidade. Quando as mônadas 
incluem em si a pluralidade, a multiplicidade, então essas repre-
sentações são nada mais do que uma expressão das mônadas e de 
suas relações. “As mônadas confusas contêm, pois, a matéria mais 
importante e profunda, mas também a mais difícil e complicada, da 
filosofia de Leibniz – a conexão da mônada com as outras mônadas” 
(FEUERBACH, 1969, p. 60). 

Mas para entender corretamente esse ponto, é sobretudo necessá-
rio, segundo Feuerbach, não salientar isoladamente, para si, as diferen-
tes determinações das mônadas, mas, em vez disto, apreendê-las em 
sua totalidade. As mônadas são não apenas diferentes, mas também 
separadas umas das outras, pois cada mônada é um ser para-si, “um 
mundo para si” (eine Welt für sich), uma unidade autossuficiente. A 
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determinação do ser-para-si, à qual se reduz, segundo a “Lógica” de 
Hegel, o átomo, é também uma determinação essencial da mônada. 
Frente a Hegel, pensa Feuerbach que esta determinidade do ser-pa-
ra-si “não é sua única, pois seu ser-para-si não é o ser-para-si duro, 
resistente, inflexível do átomo, que é em si mesmo uma existência 
externa, indiferente” (FEUERBACH, 1969, p. 60), como ele aparece na 
doutrina materialista-atomista de Demócrito e Epicuro. O ser-pa-
ra-si das mônadas é, ao contrário, um ser-para-si “pleno”, “cheio 
de conteúdo”, que já contém em seu interior o exterior ou, melhor 
dito, a representação (repräsentation) da pluralidade, da multipli-
cidade, das coisas “Esta particularidade”, diz Leibniz, “deve incluir 
uma pluralidade na unidade ou no simples. [...] E, por conseguinte, 
deve-se dar na substância simples de uma pluralidade de momentos 
de determinação e relações, embora não haja partes dela” (LEIB-
NIZ, 1985, p. 443). Dessa maneira, a mônada gera internamente uma 
possibilidade de achar em si mesma já o ponto de partida de sua 
relação com a matéria (ou com a externalidade) e, simultaneamente, 
com outras mônadas.

O primeiro ponto de partida dessa relação entre as mônadas 
encontra-se nisto, a saber, que com o conceito da mônada, como já 
mencionado, foi já admitida uma multiplicidade de mônadas. Sobre 
isto explica Leibniz: 

observamos mesmo uma pluralidade na substância 
simples, de modo que achamos que o menor pensa-
mento, do qual nos tornamos conscientes, inclui uma 
diversidade em seu objeto. Assim, todos aqueles que 
reconhecem que a alma é uma substância simples, 
também devem reconhecer essa pluralidade na matéria 
(LEIBNIZ, 1985, p. 445).13 

A mônada é, sim, apenas uma das muitas outras mônadas, mas 
ela tem tudo para o seu objeto, na medida em que ela é também 
uma representação do todo (Vorstellung des Ganzes), do univer-
so (des Universums). O objeto da representação da mônada não é, 

13 “Nous experimentons nous mêmes une multitude dans la substance simple, lorsque nous 
trouvons que la moindre pensée dont nous nous appercevons enveloppe une varieté dans 
l’objet. Ainsi tous ceux, qui reconnoitre cette multitude dans la Monade.”
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por conseguinte, um objeto isolado, limitado, mas a realidade toda 
ou, com outras palavras, a totalidade das mônadas. Aqui é claro 
o argumento de Leibniz, pois o conceito de mônada, no qual foi 
pressuposto, necessariamente, a pluralidade das mônadas, contém 
já, internamente, o vínculo “comum” das mônadas. A mônada possui, 
como Feuerbach escreve, “relações essenciais com todas as mônadas, 
e estas relações suas são, precisamente, suas representações. ‘Re-
presentação e impulso têm todas as mônadas, pois senão não teria 
uma relação com as outras coisas’”. Esta comunidade, essa comunhão 
das mônadas, precisa ainda Feuerbach, é “a representação de outras 
mônadas, que pertence essencialmente a cada mônada” (FEUERBACH, 
1969, p. 61).Representações significam, então, em Leibniz, as “rela-
ções” (rapports), as conexões recíprocas entre as mônadas. Mas, já 
que as representações pressupõem objetos, pode ser afirmado, de 
acordo com a interpretation de Feuerbach, que a matéria possibilita 
produzir, assim, esse vínculo recíproco das mônadas, o meio (me-
dium) ou o ponto de sua comunicação (kommunikation). Feuerbach 
tenta examinar, agora, a consideração de Leibniz acerca da matéria 
(Materie) como representação do espírito (ou da mônada).14 A ideia, 
através da qual a matéria forma “o vínculo geral” das mônadas ou 
uma representação desta, é, para Feuerbach, uma ideia “elevada e 
profunda do pensamento” da filosofia de Leibniz. Mas essa apresenta-
ção da matéria é problemática, pois ela aparece ao pensamento puro, 
“espiritual”, como um paradoxo (paradox), como também a frase de 
Spinoza, para quem a matéria é um atributo da substância divina. 
Ao teísmo vale a matéria, pelo contrário, apenas como a determi-
nação externa, que está separada do espírito e, por isso, como algo 
puramente “negativo”, um “não-ser” (nicht-sein), que impede uma 
completa “fusão” com o pensamento. 

Em oposição a isto, vê Feuerbach, na filosofia de Leibniz, a ma-
téria como “a necessidade que encadeia todas as mônadas, como o 
órgão da sensibilidade e irritabilidade, como o nervo simpático que 

14 Cf. Schuffenhauer, W. Aut Deus – Aut Natur – Zu Ludwig Feuerbchs Spinoza- und Lei-
bniz-Bild, op. cit., p. 285: “Em seu ‘Leibniz’ […] giravam as investigações de Feuerbach 
exatamente no sentido de sua adiante […] citada observação sobre o motivo próprio de 
sua ocupação com Leibniz, sobretudo pela pergunta do lugar da matéria na filosofia de 
Leibniz”.
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conecta o interior com o exterior” (FEUERBACH, 1969, p. 64). Mas a 
matéria não é, para Leibniz, apenas “o vínculo das mônadas” (das 
Band der Monaden), mas, ao mesmo tempo, também a representação 
de sua respectiva limitação (Begrenzung). Ela é em Leibniz somente 
uma representação das mônadas “como elas foram representadas por 
cada singular”, por isso é ela “para nós a contemplação dos limites 
da mônada” (FEUERBACH, 1969, p. 65). Pois, para uma mônada, a re-
presentação de uma outra mônada é a representação de seu próprio 
limite, de sua própria fronteira. Assim, a matéria como limite (Grenze) 
da mônada singular, individual, é para Leibniz uma representação 
limitada, defeituosa, imperfeita, insuficiente e finita. Isto é: como limi-
te, barreira, é ela para Leibniz nada mais do que uma representação 
“obscura” (obscurus) e “confusa” (confusus). Como Feuerbach ilustra, 
a matéria é para Leibniz, “por conseguinte, como que uma demência 
da mônada, uma perturbação da vida de sua alma. Só o espírito é 
claridade” (FEUERBACH, 1969, p. 67). O espírito (der Geit) (a alma 
ou a mônada) é distinto, nítido (deutlich) e claro (klar), porque ele 
é, para Leibniz, “‘uma imitação de Deus’” (Nachahmung); ele é como 
Deus (Gott), “‘simples, mas também infinito e inclui tudo, desde as 
representações confusas” (FEUERBACH, 1969, p. 67),15 mas ele é limi-
tado em comparação com Deus, que é ato puro (actus purus).

A ideia, que concebe a matéria como representação, aparece, de 
acordo com Feuerbach, aos “homens comuns”, que entendem a re-
presentação apenas como “o ideal” (das Ideale) e a matéria como 
“o real” (das Reale), como “uma blasfêmia” (Blasphemie). Leibniz 
entende, entretanto, por representação (Vorstellung) nada de irreal, 
pois ela constitui “a vida” (das Leben), isto é, a força (die Kraft) (a 
atividade) (die Tätigkeit) das mônadas, que é a fonte (die Quelle) e o 
fundamento (der Grund) de toda a realidade (aller Realität). “A vida” 
(das Leben) é, para Leibniz, inseparável da representação, pois “‘uma 
vida sem representação é apenas uma vida segundo a aparência, 
a própria vida é nada mais do que o princípio da representação’” 
(FEUERBACH, 1969, p. 68). 

15 “‘L’âme est une imitation de Dieu; […] elle est comme lui simple et pourtant infinie aussi, 
et enveloppe tout par des perceptions confuses, mais […] à l’égard des distinctes elle est 
bornée’.”
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Do mesmo modo, a matéria é uma representação do espírito, na 
qual as mônadas estão interligadas. Ela é necessária, já que ela é a 
fonte da pluralidade, da multiplicidade, da diversidade, pela qual as 
mônadas se diferenciam; quer dizer, a diferencialidade em relação 
às representações das mônadas depende da matéria. Mas pertence 
ao conceito de matéria “nada mais que o conceito de obscuridade 
e de falta de liberdade, pois a falta de liberdade está onde não há 
claridade de espírito” (FEUERBACH, 1969, p. 69). A tarefa agora resi-
de em mostrar como as mônadas e a matéria (ou as representações 
confusas) se relacionam. Para isto, Leibniz estabelece a hipótese de 
uma “harmonia preestabelecida” (prästabilierten Harmonie) (isto é, 
Deus mesmo) como a base desta relação. “Assim deve”, como ele 
afirma, “residir o fundamento último das coisas numa substância 
necessária, [...] e esta substância chamamos de Deus” (LEIBNIZ, 1985, 
p. 455-457).16 Deus (o actus purus) é para ele o terminus medius da 
união (unio) recíproca das mônadas e, ao mesmo tempo, da união 
entre as mônadas e a matéria. Em relação às mônadas, Deus é, para 
Leibniz, “nada mais do que o princípio de sua unidade e concordân-
cia recíproca, a ordem que ordena as mesmas, isto é, precisamente, o 
fundamento superior da ordem” (FEUERBACH, 1969, p. 136-137); Deus 
une, então, ““as mônadas uma com as outras”; ele concilia a alma 
com um corpo, a unidade com uma diversidade, com uma plurali-
dade ilimitada. 

Feuerbach destaca aqui um ponto fraco da filosofia leibniziana, a 
saber, que as mônadas não se ligam de si e através de si mesmas 
umas com as outras, porque a “harmonia preestabelecida” (harmonia 
predeterminada) significa uma essência externa, apartes, “teológica”, 
ou seja, “extramunda” (extramundanes) fora e acima delas. A repre-
sentação de uma assistência, de um auxílio (Beistand), de Deus (isto 
é, de uma “harmonia pré-estabelecida”), fundada na doutrina da pre-
destinação (Prädestinationslehre), contradiz, no entanto, o conceito 
de mônada como um todo absoluto, como um “automat spirituel”, 
como uma unidade absoluta, como uma essência (per se) indepen-
dente, autônoma, como um ser-para-si ou uma autodeterminação, 

16 “Et c’est ainsi que la derniere raison des choses doit être dans une substance necessaire, 
[…] et c’est ce que nous appelons Dieu.”
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que não precisa de nenhuma junção (Verknüpfung) externa, para con-
solidar a comunicação (kommunikation) com as outras mônadas.

Da concepção de Leibniz da matéria como uma representação do 
espírito forma Feuerbach, por conseguinte, uma determinação mais 
ampla, a saber: a matéria é também “a representação e contemplação 
de uma essência que existe fora de mim (e, na verdade, praeter me)” 
(FEUERBACH, 1969, p. 65-66). Assim, chega Feuerbach à convicção de 
que a matéria é não apenas, como em Leibniz, uma representação 
do espírito (Vorstellung des Geites), uma contemplação espiritual 
(geistige Anschaung), por assim dizer um outro eu (“um alter ego”) 
do espírito; mas o outro do espírito como um outro mesmo (ein 
Anderes selbst), fora do espírito; isto é, ela é uma representação de 
um outro como um outro (ein Anderes als ein Anderes). Com isso, 
a matéria deve ser tratada, conforme Feuerbach, “não mais como 
uma representação, mas como objeto da representação” (FEUERBA-
CH, 1969, p. 72) e entendida não como “demência” ou “perturbação” 
das mônadas, porque ela existe fora do espírito e, ao mesmo tempo, 
constitui a sua realidade necessária, externa, e o seu conteúdo. No 
final do § 19 da “Apresentação” (Darstellung) da filosofia de Leibniz, 
Feuerbach expõe sua crítica à filosofia leibniziana, à qual ele designa 
como “idealismo”. Feuerbach determina o limite desta da seguinte 
forma: “A alma não é uma substância particular e finita [...]; ela é toda 
a verdade, essência e realidade; pois, apenas o ser ativo é o ser real, 
verdadeiro, mas toda atividade é atividade da alma, o conceito da 
atividade é não outro que o conceito da alma, e vice-versa”. Fora da 
mônada (isto é, da alma) existe “ainda uma outra substância, oposto 
a ela”, isto é, “uma substância material” (FEUERBACH, 1969, p. 60). 
Na medida em que a mônada está ligada à matéria, consiste a última, 
no entanto, como já demonstrado, numa atividade limitada; por con-
seguinte é a matéria restrição, limite de sua atividade. Assim, com 
bases nesses argumentos, Feuerbach questiona se reside, realmente, 
na base do “idealismo” de Leibniz uma síntese da contradição histó-
rica entre matéria e alma, entre natureza e espírito.

Antes de expor a análise questionadora de Feuerbach sobre a 
filosofia de Leibniz como uma refutação do dualismo do espírito e 
da natureza (matéria), faz-se necessário apresentar, nesse sentido, 
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dois diferentes pontos de vista do idealismo sobre essa relação entre 
alma e matéria: considerando o primeiro ponto de vista, o espírito 
vê a natureza como um outro, como que um outro fora dele, uma 
exterioridade (Äusserlichkeit). Partindo do segundo ponto de vista, o 
espírito concebe a natureza como seu alter ego (como o outro eu do 
espírito). Este último qualifica Feuerbach como ponto de vista “poéti-
co ou antropológico” (poetischen oder antropologischen Standpunkt), 
no qual há uma identificação do homem com a natureza. “É o ponto 
de vista, no qual o homem não faz distinção entre si e as coisas, 
aqui ele vê-se por toda parte, vê por toda parte vida, e, na verda-
de, vida em sua própria maneira individual-humana, acha por toda 
parte sensação”. A sensação (a sensibilidade) (Empfindung) nega aqui 
inteiramente a essência, o ser, de um outro mundo; ele não duvida, 
certamente, de que a realidade da natureza, por exemplo, árvores, 
montanhas, sol, lua, etc., exista fora dele, mas “as árvores” são para 
ele “não árvores”, “os corpos não corpos”, mas seres semelhantes 
a ele, seres sensíveis. À sensação (à sensibilidade) é a natureza “um 
eco, em que ele ouve só a si mesmo” (FEUERBACH, 1969, p. 162). 
Tal ponto de vista idealista atribui sensação (sensibilidade) a todas 
as coisas, porque esta (a sensibilidade) vale aqui como a realidade 
absoluta. Em oposição a isso, qualifica Feuerbach o primeiro ponto 
de vista como “subjetivo-lógico” (subjektiv-logischen Standpunkt), 
isto é, como o ponto de vista da crítica e da reflexion. Trata-se 
para Feuerbach, em suma, de um ponto de vista subjetivo, “onde o 
homem se diferencia das coisas” e entende, “em geral, essa diferença 
como pensamento, este pensando como sua essência” (FEUERBACH, 
1969, p. 63). A partir desse ponto de vista, tudo se limita ao pensa-
mento do sujeito e a natureza (Natur) é vista apenas como um outro 
externo do espírito. Embora a natureza possa ser reconhecida como 
uma existência independente, ela aparece, a partir dessa perspecti-
va, segundo sua essência como algo apenas “negativo” (Negatives) 
e “sem essência” (Wesenloses). Em contraste com o segundo ponto 
de vista, isto é, “poético ou antropológico”, em que o homem se 
encontra em harmonia com a natureza (Harmonie mit der Natur), 
caracteriza Feuerbach o primeiro, ou seja, “o subjetivo-lógico”, como 
o “ponto de vista da separação, da luta, da discórdia [entre espírito 
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e matéria, entre pensamento e natureza]; ele traz, portanto, em si 
mesmo a carência e a necessidade de uma mediação” (FEUERBACH, 
1969, p. 63). Feuerbach acredita que essa mediação (Vermittlung) 
pode ser encontrada na filosofia de Leibniz mediante o princípio da 
representação. A representação confusa (konfuse), sem espírito (geis-
tlose), sem pensamento (gedankenlose) é, precisamente, em Leibniz 
um “meio de ligação” (Verbindungsmittel) (medium tertium) entre 
o espírito e a natureza ou o mundo, pois o espírito tem já em seu 
interior uma representação da exterioridade (Äusserlichkeit), da plu-
ralidade da natureza. 

A representação consolida, então, a harmonia do espírito com 
a natureza, pois através dela o espírito traz para o seu interior a 
matéria, que, de acordo com “o ponto de vista lógico-subjetivo”, 
encontrava-se fora. Na medida em que ela contém uma relação do 
espírito para consigo mesmo e, simultaneamente, para os objetos 
externos, ela está ligada, de maneira necessária, com a sensação (a 
sensibilidade), isto é, com aquele princípio, que fundamenta a harmo-
nia do homem com a natureza. Isso manifesta Feuerbach a seguir: “A 
representação é a reflexion do objeto sobre si na e dentro da refle-
xion do mesmo para mim, que é a sensação, aquela [representação] 
é expressão, esta [sensação] a impressão dele [do objeto]” (FEUERBA-
CH, 1969, p. 164). Embora a representação e a sensação (sensibilidade) 
não sejam absolutamente separadas uma da outra, porque ambas são 
atividades do espírito, elas se diferem, no entanto, uma da outra. “A 
representação nos dá o mundo, a sensação de nós mesmos. [...] Ape-
nas na sensação reside a certeza da minha existência, de mim mes-
mo. Em comparação com isto, a representação é o representante do 
mundo exterior em nós, o espelho do universo, a repräsentation da 
diversidade na unidade, o konnex (ideal) e a rapport com os objetos” 
(FEUERBACH, 1969, p. 165). A representação (repräsentation ou per-
zeption) como unidade do composto no simples (representationes in 
simplici) é para Leibniz a essência das mônadas, pois nela o espírito 
está em harmonia consigo mesmo e com a natureza.

Leibniz concebe, entretanto, a representação não como um atri-
buto universal da substância em geral, já que ela é a mediação do 
interior (interno) com o exterior (externo), que contém toda môna-
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da em si mesma. A mônada não espelha, não reflete apenas a sua 
determinação espiritual, interna, mas também todo o universo (das 
ganze Universum). Assim visto, de acordo com a interpretation de 
Feuerbach, incorre Leibniz, embora concebendo originalmente a mô-
nada como a unidade do espírito com a matéria, numa separação 
entre alma e matéria: ambas representam em Leibniz duas essências 
particulares, independentes, que se diferenciam, pois, uma da outra, 
sendo uma a composta e a outra a essência simples. Além disso, 
Leibniz concebe a matéria apenas como uma representação confusa, 
não espiritual, sem pensamento, isto é, como a pura imperfektion ou 
como a negation do espírito ou da alma; com isso, ele deixa, no fi-
nal, as essências, espírito e matéria, novamente como duas essências 
separadas uma da outra. Dessa forma, Leibniz não superou, segundo 
Feuerbach, a separação entre espírito e matéria, pois o vínculo entre 
eles é a representação, que é, por sua vez, apenas um princípio pu-
ramente espiritual das mônadas. 

A conexão entre espírito e matéria é, portanto, em Leibniz apenas 
aparente (scheinbar); representada, não efetiva, sem uma ideia da 
realidade e do significado da sensibilidade (Sinnlichkeit). A sensuali-
dade “tem, de fato, para ele apenas o significado de uma barreira, de 
uma negação, ela é para ele apenas a anulação ou privação da cla-
reza e distinção da representação” (FEUERBACH, 1969, p. 323). Assim 
constata Feuerbach que em Leibniz apenas o espírito é o verdadeiro 
ser, a efetividade; e, com isso, vale a sensibilidade como “irreal” (Un-
wirkliches), limitação (Beschränkung), imperfeição (Unvollkommheit). 
Como que um desvio do espírito (Ablenkung von Geist), razão pela 
qual ele concebe sua negação (a negação da sensibilidade) como a es-
sência das mônadas. “Mas, precisamente, por causa desta limitação”, 
afirma Feuerbach em contraste com a filosofia de Leibniz, “o indi-
víduo ganha mais em significado intenso, mais em valor qualitativo. 
[...] Só no amor tem o indivíduo valor absoluto” (FEUERBACH, 1969, 
p. 328). Prossegue Feuerbach: “E em geral, onde o homem abandona 
o ponto de vista dos sentidos, onde ele se esquece que apenas o 
sentido dá-lhe coisas, seres, objetos reais, fica ele à mercê do poder 
das meras palavras” (FEUERBACH, 1969, p. 286). 



81

Capitulo IV

Se a teoria das mônadas ou o idealismo em geral tivessem razão, 
não haveria, assim argumenta Feuerbach, nenhum outro ser, outra 
essência — como, por exemplo, a árvore, a pedra, a estrela — fora 
da alma, do espírito, e assim seria a sensibilidade ou o ser sensível 
pura aparência (Schein). “Eu chego”, defende Feuerbach agora seu 
novo ponto de vista, “portanto, por esta contemplação a uma nova 
verdade, a verdade do ser e da essência sensíveis, verdade essa que 
eu vingo, de moda algum, do ponto de vista do meu eu monástico. 
Tão certo é o outro homem uma essência que existe fora de mim, 
tão certo é a árvore, a pedra é uma essência que existe fora de mim” 
(FEUERBACH, 1969, p. 215). Não se trata mais para Feuerbach de pro-
var para o homem que o sensível (das Sinnliche) é apenas aparência 
(Schein) e que o pensamento (das Denken) é verdade (Wahrheit); que 
o ser sensível é apenas um ser aparente, mas o ser racional é a es-
sência verdadeira. Ao contrário, a verdade pertence, de acordo com 
Feuerbach, apenas ao ponto de vista da sensibilidade (Sinnlichkeit), 
que pode dar totalidade (Totalität) e individualidade (Individualität).

A sensibilidade é o âmbito da realidade em que as coisas se re-
velam. O externo (o exterior) pressupõe o interno (o interior), mas 
apenas em sua exterioridade, na sensibilidade, realiza-se o interno. 
Nessa certeza imediata, ou seja, nessa verdade de um outro fora do 
espírito, a saber, a vida, a natureza, e não no significado teórico dos 
sentidos, não na origem dos sentidos da ideia, baseia-se, segundo 
Feuerbach, a verdade da sensibilidade. Para ele, a sensibilidade está 
defronte do espírito, mas isso não deve ser mal-entendido, pois ele 
entende sobre sensibilidade não primariamente a realidade repre-
sentada, pensada, feita, mas a realidade material, que existe fora e 
independente do espírito, mas é dada ao homem em seus sentidos. 
Ela é a unidade viva, existente, da materialidade (da corporeidade) e 
da espiritualidade, pois ela existe tanto no homem como na natureza. 
Como consequência necessária da sua crítica a Leibniz, Feuerbach 
chegou a este novo ponto de vista, que não tem mais por objeto um 
princípio externo ou suprassensível, como o Absoluto em Hegel, mas 
a sensibilidade como unidade imediata de sujeito e objeto, isto é, a 
sensibilidade como ponto de partida da negation do dualismo entre 
espírito e corpo (matéria). A diferença entre corpo e alma, entre ser 
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sensível e não-sensível, é para Feuerbach apenas teórica, abstrata, 
pois a essência de um ser não pode ser separada de sua existência, 
e vice-versa; na práxis, na vida, eles estão unidos. A dor, a sen-
sação em geral, prova que a divisão do homem em corpo e alma, 
em existência e essência, é algo que o pensamento abstrato realiza. 
Algo que não é sensível, então não é real, não pode nem ser pro-
nunciado. A existência concreta é, portanto, unidade produzida pelo 
vínculo dos sentidos, ou seja, pela sensibilidade. Com essa ênfase na 
sensibilidade, situada no âmbito da vida humana prática, aponta a 
obra de Feuerbach sobre Leibniz para a passagem do idealismo para 
o materialismo antropológico. Daqui em diante, ocorre na filosofia 
de Feuerbach uma viragem que diz respeito à crítica a Hegel e ao 
idealismo em geral. Nesta pesquisa, irei investigar, precisamente, esta 
nova posição da sensibilidade, do mundo material, do natural, frente 
ao espírito abstrato e sobrenatural da especulação, do idealismo e da 
teologia e de sua importância para o desenvolvimento epistemológi-
co da filosofia de Feuerbach em relação à sua concepção da natureza.
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Dos atributos de Deus 
em G. W. Leibniz: poder, 
conhecimento e vontade

Marcos Fábio Alexandre Nicolau
UVA/FUNCAP

O presente estudo busca analisar o conceito de Deus a partir de 
seus atributos na filosofia de G. W. Leibniz, especificamente em seus 
“Ensaios de Teodiceia, sobre a bondade de Deus, a liberdade do ho-
mem e a origem do mal” (1710). Partimos da compreensão de que o 
conceito leibniziano de Deus depende da apreensão de três atributos 
divinos primordiais e de sua interação, a saber: poder, conhecimento 
e vontade. Esses atributos estão imbricados necessariamente nos 
princípios e leis que fundamentam a metafísica da substância pro-
posta pelo filósofo. Cabe salientar que não centramos nosso estudo 
nas provas da existência de Deus nem no debate sobre a existência 
do mal, mas na natureza de Deus a partir da relação desses atri-
butos em seu sistema da harmonia preestabelecida, considerando 
que analisar tal tema implica elencar e apreender os elementos que 
possibilitam a escolha do melhor dos mundos possíveis: “Eu chamo 
de mundo toda a sequência e toda a coleção de todas as coisas 
existentes [...] há uma infinidade de mundos possíveis dos quais é 
preciso que Deus tenha escolhido o melhor” (LEIBNIZ, 2017, I §8, p. 
138). Para entender isso, o argumento leibniziano nos cobra uma pré-
via compreensão das modalidades possível/impossível e contingente/
necessário, que moldam a exigência de coerência e harmonia por ele 
propostas. 
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Chamarei portanto necessário àquilo cujo oposto implica 
contradição ou não pode conceber-se claramente; por 
exemplo, é necessário que três vezes três sejam nove, 
mas não é necessário que eu fale ou que peque. [...] 
São contingentes as coisas que não são necessárias. 
São possíveis aquelas que não é necessário que não 
sejam. São impossíveis as que não são possíveis, ou, 
mais brevemente: é possível o que se pode conceber, 
isto é (para não utilizar a palavra pode na definição do 
possível) o que é concebido claramente por um espírito 
atento. Impossível o que não é possível. Necessário, 
aquilo cujo oposto é impossível. Contingente, aquilo 
cujo oposto é possível (LEIBNIZ, 1982, p. 112-113).

Diante do fato de tudo o que existe na natureza ser contingente, 
não cabendo qualquer contradição em sua não existência, conhecer 
o porquê de a existência vir à tona torna-se “a” questão para a 
reflexão filosófica.1 Isso porque, se só houvesse o contingente, nada 
poderia garantir existência, ou seja, nada teria motivo ou razão para 
existir, pois como o contingente é passível de não existência, não 
seria necessário. Tal conclusão impôs a nosso autor a apreensão da 
razão primeira da realidade. Ora, ele parte da simples constatação 
de que a realidade existe, logo tem de possuir lógica e ontologica-
mente um fundamento. A necessidade imposta de um fundamento 
que garanta a criação (passagem do nada ao ser), a manutenção (a 
perenidade do ser) e a finalidade (a razão de ser) da realidade assu-
me na filosofia leibniziana uma instância não apenas ontológica, mas 
também epistemológica, pois a percepção de que algo existe e que 
continua a perseverar, com sentido, na existência, demonstra que 
esse fundamento último também existe, e isso independente de ser 
percebido, quiçá compreendido por nós.2

1 Como salienta A. Cardoso: “A harmonia é a condição do exercício de uma inteligência, 
qualquer que ela seja. Se não se pode dar razão da harmonia, se ela é o fato último e 
irredutível, é porque ela é requisito e determinação primeira de toda a ação, de tudo 
quanto é. A harmonia não é qualquer coisa como uma totalização do real ou um primeiro 
princípio de todas as coisas, mas ela é, nos termos de M. Henry, a possibilidade onto-
lógica original, uma possibilidade ontológica constitutiva da realidade, à luz da qual se 
compreende a própria eclosão do divino. É, sem dúvida, outra forma de dizer a questão 
do ser, o ser como questão última e radical” (CARDOSO, 1992, p. 28).

2 Adianta Heidegger: “A apercepção das mônadas, que somos nós próprios e cuja mônada 
central é a alma, possibilita a concepção do eu e a concepção da pertença do percebido 
para conosco. E na medida em que, desse modo, pensamos em nós mesmos, aprendemos 
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A verdade é que qualquer pergunta sobre nós ou sobre a reali-
dade acaba nos levando à problematização desse fundamento último, 
ou razão primeira, cuja inexistência incorreria em contradição, pois 
sem ele não haveria qualquer causa, garantia ou motivo para que 
algo existisse em vez do nada. Desde os primórdios da filosofia, 
o tema da arkhe, ou seja, do princípio, do ponto de partida, do 
elemento constitutivo das coisas, fora problematizado e debatido, 
tornando-se uma interseção entre o discurso religioso (mythos) e o 
discurso filosófico (lógos) — a ponto de Aristóteles tomar a teologia3 
como uma parte da filosofia teórica (ao tratar sobre o motor imóvel), 
legando a seus predecessores a apreensão de theos para os estudos 
metafísicos.4 Essa interseção fora assumida e assimilada pela filosofia 
cristã, que identificou esse estudo como a problematização sobre o 
conhecimento de seu próprio Deus.5 Assim a modernidade recebeu 
essa questão, e não por acaso Leibniz, herdeiro dessa tradição, lança 
no livro 1 da Teodiceia a declaração: 

igualmente o pensamento do ser, da substância, do simples e do composto, do imaterial, 
sim, do próprio Deus, na medida em que nos representamos que aquilo que se dá sim-
plesmente em nós de modo limitado, nele está contido sem limites, via eminentiae. Esses 
atos reflexivos (sujeito, ergo a priori) nos fornecem com isso os principais objetos de 
nosso conhecimento racional” (HEIDEGGER, 2009, p. 199).

3 Sobre o termo, Jaeger informa: “A palavra “teologia” é muito mais velha que o conceito 
de teologia natural e a tricotomia varroniana. Porém a teologia é também uma criação 
específica do espírito grego. Este fato não foi entendido exatamente e merece especial 
atenção, pois afeta não apenas a palavra, senão ainda mais a coisa que a palavra expressa. 
A teologia é uma atitude do espírito que é caracteristicamente grega e que tem alguma 
relação com a grande importância que os pensadores gregos atribuem ao logos, pois a 
palavra theologia quer dizer a aproximação a Deus ou aos deuses (theoi) por meio do 
logos. Para os gregos Deus se tornou um problema” (JAEGER, 1952, p. 10).

4 “Consequentemente, deve haver três as filosofias especulativas: as matemáticas, a física 
e a teologia, uma vez que é evidente que se o divino está presente em todo lugar tam-
bém está presente em coisas desse tipo. E a mais grandiosa ciência tem que se ocupar 
do gênero [de assunto] mais grandioso. As ciências especulativas, portanto, devem ser 
preferidas em relação às demais ciências e a [teologia] preferida entre as outras ciências 
especulativas” (ARISTÓTELES, 2012, 1026a, p. 173).

5 Sobre isso, P. Boehner & E. Gilson esclarecem que filosofia cristã está fundada nesses 
pressupostos: “Deus o ser por excelência - O Deus Cristão é o Criador, Primeiro Prin-
cípio e origem de todo ser [...] O problema primordial da filosofia — a saber: Qual a 
realidade última e absoluta, o όντως όν? — fora solucionado pelo próprio Deus. Ele, e 
só Ele, é o Incondicionado; não foi e não será; Ele é pura e simplesmente, graças à sua 
transcendência ao tempo e à mudança. Não é limitado por coisa alguma, mas é o limite 
de todas as coisas. É de si mesmo, por si mesmo e para si mesmo todas as demais coisas 
provêm e existem por Ele e para Ele. Só Ele é o ser necessário e infinito” (BOEHNER; 
GILSON, 2012, p. 16-17).
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Deus é a razão primeira das causas: pois aquelas que 
são limitadas, como tudo aquilo que vemos e experi-
mentamos, são contingentes e não tem nada nelas que 
torne a sua existência necessária, sendo manifesto que 
o tempo, o espaço e a matéria, unidos e uniformes ne-
les mesmos e indiferentes a tudo, podiam receber to-
talmente outros movimentos e figuras, e em uma outra 
ordem. Então, é preciso procurar a razão da existência 
do mundo, que é a completa reunião das coisas contin-
gentes, e é preciso procurá-la na substância que traz 
em si mesma a razão de sua existência, a qual, por-
tanto, é necessária e eterna (LEIBNIZ, 2017, I §7, p. 137). 

Dando assim continuidade a uma reflexão que pressupõe a crença 
em uma verdade subsistente, ou seja, apodítica, abstraída de todo 
tempo, lugar ou circunstância, considera a existência de Deus como 
algo a priori, uma condição sem a qual a realidade não pode ser. 
Deus é o ser necessário, pois sua existência é isenta de contradições 
em si; do contrário, sua não existência inviabilizaria qualquer coisa. 
Não por acaso, o Deus dos filósofos está imbricado no conceito de 
verdade,6 ser e razão são lados de uma mesma moeda, o que torna 
acessível a todo ser racional a apreensão do conceito de Deus — não 
sendo necessária qualquer revelação divina ou ação miraculosa para 
seu conhecimento e evidência. Afinal, Leibniz acredita piamente que 
“a luz da razão não é menos um dom de Deus do que a da revelação” 
(LEIBNIZ, 2017, Discurso §29, p. 95). Por isso, bem afirma: 

Acontece que nós não temos necessidade da fé revelada 
para saber que existe um tal princípio único de todas 
as coisas, perfeitamente bom e sábio. A razão nos faz 
compreendê-lo mediante demonstrações infalíveis; e, 
por conseguinte, todas as objeções tomadas do vir a 
ser das coisas, em que observamos imperfeições, es-
tão fundadas apenas sobre falsas aparências.  (LEIBNIZ, 
2017, Discurso §44, p. 104).

No entanto, não nos deixemos levar demais por esse rigor filo-
sófico. Para Leibniz, o Deus dos filósofos é o mesmo que o Deus da 

6 Nas palavras de Fremont (2009, p. 148): “se Deus é a própria lógica, não existe qualquer 
distância imaginável entre seu ser e a verdade, a qual se torna tanto mais absoluta e 
necessária que qualquer outra que pudesse tomar seu lugar”.
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Bíblia, como bem informa Fremont (2009, p. 143): “seu Deus cumpre 
as funções do Deus de Descartes, realizando os afins do Deus de 
Abraão”. Leibniz é um teólogo, no sentido estrito da palavra, como 
denuncia Diderot em seu verbete na Enciclopédia (cf. DIDEROT; 
D’ALAMBERT, 2017, p. 391). Por isso, na perspectiva leibniziana, o 
conceito de Deus surge como o primordial fundamento lógico, epis-
temológico, metafísico e mesmo ético de qualquer sistema filosófico. 
Anunciada a existência do ser necessário, assegura-se a cada ente 
desse mundo contingente a existência, já que sem Ele não passaria 
de um dentre vários possíveis, sem razão para ser trazido, mantido 
e motivado à existência. Tal conclusão fez Leibniz discorrer sobre 
a justificação do mundo atual frente aos inúmeros mundos possí-
veis, mas não existentes — pois sua contingência não lhe garante 
existência, e sua não existência não implica qualquer contradição. 
Então, por que justamente este mundo contingente possível veio à 
existência? Não há outra resposta senão que este é resultado de um 
ato possível, consciente e voluntário do ser necessário:

o que não podia vir senão do autor das coisas, in-
finitamente poderoso e infinitamente sábio, o qual 
fazendo tudo no mesmo instante, inicialmente com 
ordem, tinha estabelecido aí toda ordem e todo ar-
tifício futuro. Não existe caos no interior das coisas, 
e o organismo está, em toda parte, em uma matéria 
cuja disposição vem de Deus (LEIBNIZ, 2017, Prefá-
cio, p. 62).

A explicação última da realidade resulta da busca por esse ser 
necessário que possui razão suficiente para existir; no entanto, não 
encontramos esse ser na série de causas e efeitos da realidade fe-
nomênica devido à contingência inerente ao mundo, o que implica 
que este exista fora do mundo, contendo em si mesmo a razão de 
seu existir (cf. ESTRADA, 2004, p. 81). A posição dessa ontoteologia 
leibniziana repousa sobre a intrínseca contingência do mundo real, 
pois sem esse pressuposto não haveria relevância em tratarmos so-
bre o conhecimento e a vontade divina, já que não teriam função 
alguma na explicação do por que esse mundo e não outro ter vin-
do à existência. No entanto, enfatiza que é somente porque Deus é 
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poderoso, bom e sábio que esse mundo existe, pois esses atributos 
são essenciais para sua existência. Mas antes de adentrar na questão 
dos atributos divinos e, consequentemente, no debate da teodiceia 
leibniziana, vamos apreender três princípios ontológicos que regerão 
essa discussão e sua metafísica da substância. 

O princípio de contradição ou de identidade, pelo qual algo não 
pode ser e não ser ao mesmo tempo, já que algo que é, ou é, ou não 
é. O já anunciado princípio de razão suficiente, que reza que nada é 
sem razão, não podendo nada dar-se sem que haja uma razão deter-
minante que explique a priori o porquê de sua existência, ou por que 
é assim e não de outro modo (cf. LEIBNIZ, 2017, I §44, p. 160-161).  O 
princípio do melhor, por meio do qual um ser perfeito age sempre 
da maneira mais perfeita e desejável possível, sob o risco de entrar 
em contradição consigo mesmo caso assim não o faça (cf. LEIBNIZ, 
2017, I §8, p. 138).

Esses princípios somam-se ao conceito de substância, estando no 
centro do sistema metafísico de Leibniz. Isso porque a Teodiceia faz 
parte de um sistema mais abrangente, para o qual o filósofo dedicou 
vários textos e cartas, tendo passado por revisões e inserções cons-
tantes. Embora, aparentemente, tal temática não seja especificamente 
debatida na Teodiceia, o sistema da harmonia preestabelecida a 
pressupõe.

Pois ele mostra que há necessariamente substâncias 
simples e sem extensão, espalhadas por toda a natu-
reza; que essas substâncias sempre devem subsistir 
independentemente de qualquer outra [coisa], a não ser 
de Deus, e que jamais estão separadas de algum corpo 
organizado (LEIBNIZ, 2017, Discurso §10, p. 81).

Tudo que é, é possível, e tudo o que existe traz em si a pos-
sibilidade, a perenidade e o sentido de ser. Note-se, traz em si e 
não a partir de um outro. A individuação é uma característica dos 
entes existentes, que por natureza são determinados, inconfundíveis 
e descritíveis (princípio dos indiscerníveis).7 Ou seja, possuem uma 

7 Esse princípio é deveras importante para a consolidação de sua metafísica da substân-
cia, dita Monadologia, e reza que, na natureza, não se pode dar duas coisas singulares 
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noção completa de si. Por noção completa compreende-se o funda-
mento e a razão de todos os predicados que podem ser atribuídos 
a uma substância individual, que são identificados na própria ordem 
do mundo do qual essa participa e expressa.8 Eis aí a compreensão 
leibniziana do conceito de substância. Embora a realidade seja fun-
dada nesse princípio de individuação, esta não é composta por uma 
única substância individual, como vemos em B. Espinosa,9 mas em 
inúmeras substâncias individuais que simultaneamente integram o 
mundo criado. 

O indivíduo não é um todo, é uma perspectiva, ponto 
de vista, expressão do todo, sendo que do ponto de 
vista de uma ontologia do Mundo, a este não corres-
ponde uma entidade própria, um nível ontológico, o 
mundo mais não é que o caráter comunitário de todas 
as substâncias (CARDOSO, 1992, p. 62).

Assim, o mundo é expresso por cada uma dessas substâncias, 
espelhos vivos do universo em sua totalidade, como se, analogamen-
te, cada uma delas representasse um ponto de vista único de uma 
mesma paisagem (cf. LEIBNIZ, 1989, p. 33). Cada substância individual 
é plena, a partir de sua posição, no que tange à representação dessa 
paisagem, de forma que em cada uma delas temos um ângulo dife-
rente e a realidade é a convergência de todos esses ângulos.10 Assim, 

que difiram apenas em número: “Pois nunca há, na natureza, dois seres que sejam 
perfeitamente idênticos e nos quais não seja possível encontrar uma diferença interna, ou 
fundada em uma denominação intrínseca” (LEIBNIZ, 2009a, §9, p. 26).

8 A relevância desse conceito é descrita no Discurso de Metafísica, em que apresenta da 
seguinte forma: “a natureza de uma substância individual ou de um ser completo consiste 
em ter uma noção tão perfeita que seja suficiente para compreender e fazer deduzir de si 
todos os predicados do sujeito a que se atribui esta noção” (LEIBNIZ, 2004, VIII, p. 16-17).

9 “Sabemos que Espinosa reconhece apenas uma única substância no mundo, a partir da 
qual as almas individuais não são senão modificações passageiras” (LEIBNIZ, 2017, Discur-
so §9, p. 80). T. Lacerda, sobre a crítica leibniziana à filosofia espinosana, aponta a dife-
rença de tratamento de nosso autor quanto à concepção de substância: “Pois a substância 
divina é concebida por seus atributos, as substâncias finitas são concebidas por Deus e 
exprimem a essência divina, sendo seu conceito formado pela relação entre os atributos 
divinos. Assim, as substâncias finitas exprimem não apenas Deus, mas todas as outras 
substâncias criadas e, na medida em que exprimem a essência de Deus, o conceito de 
todas as substâncias não criadas também” (LACERDA, 2009, p. 229). 

10 Afinal como salienta M. Santos: “a mônada é esse ponto para o qual convergem todas 
as outras referências possíveis, onde se cruzam todas as retas e onde podemos formar 
todos os ângulos. Logo, ela é única e múltipla pelas infinitas interseções que lhe cruzam 
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para Leibniz, o mundo é um contínuo de ser,11 ilimitado e infinito, 
pois traz em si todos os entes e fatos possíveis e compatíveis entre 
si, ou seja, cada substância carrega em si todo o universo. E a es-
colha por criar qualquer substância individual significará uma opção 
pela criação de um mundo inteiro. Por isso, na visão do autor, está 
previsto no ato criador que cada atualização que ocorra no universo 
implique a atualização de todos os demais entes e fatos de modo 
proporcional e simultâneo,12 ainda que sejam imperceptíveis aos en-
tes, a depender de seus níveis de percepção e apercepção.13 Tudo 
está conectado desde a criação: “é preciso saber que em cada um 
dos mundos possíveis tudo está ligado: o universo, independente-
mente de qual ele possa ser, é uma peça inteiriça, como um oceano” 
(LEIBNIZ, 2017, I §9, p. 138-139).

potencialmente. Mais do que ponto central, ela é ponto de concentração para onde con-
vergem todos os cruzamentos possíveis. Mais do que espaço de referência, ela é espaço 
de interferência” (SANTOS, 2018, p. 115).

11 A ideia leibniziana de contínuo é o de um todo cujas partes trazem interpostas a si outras 
partes igualmente suas: “Nada se faz de repente, e uma das minhas grandes máximas, 
e das mais comprovadas, é que a natureza nunca faz saltos: o que eu denominei lei da 
continuidade” (LEIBNIZ, 1974b, Prefácio, p. 120), e mais á frente: “A lei da continuidade 
implica que a natureza não deixa vazios na ordem que costuma seguir” (LEIBNIZ, 1974b, VI 
§12, p. 197). Nesse sentido, complementa Heidegger (2009, p. 198): “Em todas as mônadas, 
ou seja, desde Deus até o nada, persiste uma transição contínua”.

12 Leibniz deixa claro no prefácio que: “O fato é que é falso que o evento aconteça inde-
pendentemente do que se faça; ele acontecerá porque fazemos o que leva a isso; e se o 
evento está escrito, a causa que o fará acontecer está escrita também. Desse modo, a 
ligação dos efeitos e das causas, bem longe de estabelecer a doutrina de uma necessidade 
prejudicial à prática, serve para destruíla” (LEIBNIZ, 2017, Prefácio, p. 53). Para nós, é 
deveras curioso estudar tal teoria no momento em que vivemos uma pandemia mundial 
(COVID-19, em 2020), pois esta  pode ser compreendida a partir da simples descrição 
de que, em algum lugar do mundo, em um determinado momento da história, alguém 
fora infectado, incubando essa versão de coronavírus e transmitindo-a a outro alguém, o 
que desencadeou um efeito que fez com que a cidade de Sobral, no semiárido cearense, 
fosse afetada e chegasse a 326 óbitos pela doença (boletim de 29/12/2020). Ou seja, para 
Leibniz, naquele momento em que houve a contaminação do paciente zero, foi iniciada 
uma série de eventos que conduziriam à morte destas 326 pessoas na cidade de Sobral.

13 Por percepção, esclarece na Monadologia, devemos entender: “O estado transitório que 
envolve e representa uma multiplicidade na unidade, ou na substância simples, outra coisa 
não é senão o que se denomina Percepção, que se deve distinguir da apercepção ou da 
consciência” (LEIBNIZ, 2009a, §14, p. 27). Distinção que fez nos Princípios da natureza e 
da graça: “Assim, é importante fazer a distinção entre percepção, que é o estado interno 
de uma Mônada que representa as coisas externas, e apercepção, que é a consciência ou 
o conhecimento reflexivo daquele estado interno. A apercepção não é dada a todas as 
almas, bem como não é dada sempre à mesma Alma” (LEIBNIZ, 2009b, §4, p. 47). Uma 
boa referência para a compreensão das percepções em Leibniz está em DANOWSKI, 2009 
(vide Bibliografia).
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As substâncias são totalidades captadas por Deus em sua noção 
completa,14 ou seja, Deus as traz à existência considerando tudo o 
que são e serão em si e em relação a todas as demais substâncias 
existentes. Sendo Ele a substância originária, traz em si o conheci-
mento absoluto da essência de todas as substâncias criadas. 

A partir de meados de 1696/1697, Leibniz passou a referir-se a 
essas substâncias individuais pelo conceito de mônada (do grego 
monas = unidade): “A mônada é a fonte da substanciação das coisas” 
(LEIBNIZ, 1903, p. 528). As mônadas seriam os átomos metafísicos 
que constituem todo o universo, como que uma unidade última do 
real, uma sustentação, uma estrutura relacional de matéria e forma 
que possibilita as entidades atuais (cf. CARDOSO, 2009, p. 35). Nesse 
sentido, as mônadas são infinitas, autônomas e distintas umas das 
outras, o que impõe uma ordem hierárquica que vai desde as que 
são meras possibilidades àquelas que foram efetivadas na existência 
em graus crescentes de apetição.15 Saliente-se que a extensão em 
geral não pertence à essência da substância, o que o filósofo justifica 
pelo fato de os corpos serem, em crítica direta a Descartes,16 sempre 
divisíveis, por isso os considera agregados de mônadas, pois por 
definição as mônadas são indivisíveis e impassíveis de geração ou 
destruição (LEIBNIZ, 2017, III §396, p. 403). A mônada está determi-

14 E como esclarece J. M. Arruda, pensar em qualquer outra realidade possível significa pen-
sar em um modo de ser de Deus, já que os mundos possíveis expressam Seus próprios 
atributos: “Em favor desta última interpretação está o fato de que Leibniz, neste contexto, 
se refere aos diversos mundos possíveis como infinitas formas de combinação dos atri-
butos de Deus. Mundos possíveis são modificações dos atributos divinos, de tal forma que 
a essência de Deus estaria presente em todos eles, manifestando-se em infinitos modi” 
(ARRUDA, 2002, p. 119-120).

15 Na Monadologia: “A ação do princípio interno que provoca a mudança, ou a passagem 
de uma percepção a outra, pode ser denominada Apetição” (LEIBNIZ, 2009a, §15, p. 27). 
Nesse sentido, C. Hirata nos alerta que: “embora Leibniz exponha a divisão das mônadas 
em três tipos — as nuas, as almas e os espíritos —, há uma escala de seres que engloba 
uma gradação infinitamente variada das representações presentes nas criaturas” (HIRATA, 
2008, p. 154).

16 Afirma no Sistema novo da natureza e da comunicação das substâncias, sobre a mudança 
de opinião do ocasionalista Cordemoy em relação à proposta dualista cartesiana: “Mas 
os átomos de matéria são contrários à razão, além do fato de serem ainda compostos de 
partes, uma vez que a ligação insuperável de uma parte a outra — mesmo se isso pudesse 
ser racionalmente concebido ou suposto — não destruiria a diversidade dessas partes. Há 
somente átomos de substância, quer dizer, unidades reais e absolutamente desprovidas 
de partes e que são as fontes das ações, os primeiro princípios absolutos da composição 
das coisas, e como que os últimos elementos da análise das coisas substanciais” (LEIBNIZ, 
2002, p. 24).
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nada em seu interior por uma força ativa (vis activa), uma espon-
taneidade que a autonomiza em relação ao que lhe é exterior. Nesse 
sentido, como afirma N. Ferro, “A mônada é uma ideia viva: ela não 
possui ideia das coisas, mas é a própria ideias das coisas” (FERRO, 
2009, p. 155). 

Analisando a noção aristotélica de enteléquia, Leibniz assume em 
seu conceito de substância essa faculdade ativa, que também pode 
ser denominada força, esforço, conatus, estabelecendo que ela traz 
em si mesma a ação (cf. LEIBNIZ, 2017, I §87, p. 186-187). A impor-
tância dessa determinação para os objetivos de Leibniz é enorme, 
pois demonstra que Deus não segue uma necessidade cega e abso-
lutamente geométrica:

Ao que me parece, eu encontrei o modo de mostrar 
o contrário de uma maneira que esclarece e que, ao 
mesmo tempo, faz com que adentremos no interior 
das coisas. Pois, tendo feito novas descobertas sobre a 
natureza da força ativa e sobre as leis do movimento, 
fiz ver que elas não se ligam a uma necessidade abso-
lutamente geométrica, como parece ter acreditado Es-
pinosa; e tampouco que elas sejam também puramente 
arbitrárias, ainda que esta seja a opinião do Sr. Bayle 
e de alguns filósofos modernos; mas que elas depen-
dem da conveniência, como já indiquei acima, ou do 
que eu chamo de o princípio do melhor.(LEIBNIZ, 2017, 
Prefácio, p. 66).

Afinal, se cada substância representa um centro único portador de 
uma força ativa que lhe permite passar do âmbito metafísico (ideal) 
para compor o físico (real), a mônada originária, Deus, seria dotada 
de uma compreensão total dessa passagem, podendo visualizar qual 
seria sua melhor realização. A sabedoria de Deus seria o centro17 que 
perpassaria tudo: 

Mais do que o Entendimento e a Vontade, com cer-
teza, porém mais ainda, talvez, que a Bondade, é a 

17 A ideia de centro perpassa o conceito de Deus no decorrer da obra: “E todos esses 
motivos de determinação que parecem diferentes concorrem enfim como linhas para um 
mesmo centro: pois há uma verdade no evento futuro, que é predeterminada pelas causas, 
e Deus a preestabelece ao estabelecer as causas” (LEIBNIZ, 2017, Prefácio, p. 50). 
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Sabedoria que caracteriza as decisões de Deus, que 
marca suas ações como só podendo pertencer a ele e 
torna sua pessoa singular, insubstituível; pois somente 
a sabedoria é capaz de inventar os meios de conciliar 
o que parece inconciliável, encontrar soluções apro-
priadas aos problemas apresentados pela criação: ela 
regula as relações, em Deus, entre potência, a ciência e 
a bondade, mostra a esta como exercer-se plenamen-
te não obstante a imperfeição inerente a finitude das 
criaturas e a natureza à graça, e concilia a determina-
ção com a liberdade, tanto em Deus como no homem 
(FREMONT, 2009, 144).

Sua força ativa não seria inibida por nenhuma representação 
confusa, conhecendo a si e às demais de ponta a ponta. Leibniz as-
sim apreendeu a estrutura que rege a realidade, explicando como da 
essência podemos extrair a existência, e do possível, o necessário (cf. 
FREMONT, 2009, 147). Cada mônada representa uma unidade essente 
e existente, capaz de agregar o ideal e o real (vinculando a esfera do 
ser com a do pensar)18 proporcionalmente até a perfeição, que ocorre 
em Deus. Nas palavras de Cardoso (1992, p. 48): “a substância é uma 
noção mediadora, que se situa na intersecção do possível e do atual, 
da potência e do ato”.  

Esse sistema das substâncias individuais existentes está intrinse-
camente vinculado ao sistema das verdades necessárias e contingen-
tes. As substâncias expressam as verdades eternas19 ao estabelecer 
uma perfeita relação entre si, que nos permite deduzir, numa sequên-
cia hierárquica de graus de perfeição, a consequente necessidade de 

18 Nesse sentido, para J. A. Estrada: “Leibniz é hegeliano antes de Hegel e estabelece uma 
convergência absoluta entre razão e realidade (o racional é real, e o real é racional, inclu-
sive o mal). Por esse motivo, ele pode englobar o mal em um sistema, ou seja, torná-lo 
coerente, funcionalizá-lo, atribuir-lhe um sentido em função da totalidade. Dessa forma, 
Leibniz domina-o conceitualmente, como ocorre com Deus, que se transforma na pedra 
angular de seu sistema ontoteológico, como autor dos mundos possíveis” (ESTRADA, 
2004, p. 211).

19 Esclarece o filósofo que: “Na região das verdades eternas encontram-se todos os possíveis 
e, consequentemente, tanto regular quanto irregular; pois, é preciso que exista uma razão 
que tenha feito preferir a ordem e o regular e essa razão só pode ser encontrada no 
entendimento. A propósito, essas mesmas verdades não existem sem que haja um enten-
dimento que tome conhecimento delas, pois elas não sobreviveriam se não houvesse um 
entendimento divino em que se encontrassem realizadas, por assim dizer” (LEIBNIZ, 2017, 
II §189, p. 273).
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uma substância perfeita, que traz em si a perene e absoluta vincula-
ção entre ser e pensar, pois: “O que há de comum nessas expressões 
é que pela simples contemplação dos modos daquilo que exprime 
podemos chegar ao conhecimento das propriedades correspondentes 
da coisa a ser expressa” (LEIBNIZ, 1974a, p. 400). A relevância desse 
excurso sobre a metafísica da substância proposta por Leibniz está 
em sua condução didática do ser necessário, eterno e infinito, causa 
de si mesmo e fundamento único, último e absoluto do mundo: radix 
possibilitatis.

Dessa forma, Deus é, para Leibniz, radix possibilitatis, a 
raiz causal de todo ser [...] Assim, como a existência de 
Deus, que segue necessariamente de sua essência, não 
está à disposição de sua própria vontade — Deus não 
pode “querer” o seu existir, já que, para poder querer, 
ele já deveria existir —, assim também a subsistência 
essencial da regio idearum, estabelecida conjuntamen-
te nesse existir necessário, não pode depender de sua 
vontade (LEINKAUF, 2000, p. 285).

Passemos então para o projeto da teodiceia, que, segundo de-
monstra A. Cardoso (2011),20 possui como mote o amor de Deus, o 
que pode ser visto já no prefácio da obra, ao afirmar que nossa vida 
deve estar balizada: 

em um amor esclarecido, cujo ardor esteja acompanha-
do de luz. Tal espécie de amor faz surgir este prazer 
nas boas ações que dá relevo à virtude e, relacionando 
tudo a Deus, como ao centro, transporta o humano ao 
divino (LEIBNIZ, 2017, Prefácio, p. 47).

O argumento é de que nosso ato de descobrir, de desvelar é 
motivado pelo prazer que temos em conhecer “as perfeições daquilo 
que amamos, e não há nada mais perfeito do que Deus, nem nada 

20 “O Deus de Leibniz é um excelente geômetra, cujo entendimento se exerce nos mais finos 
jogos combinatórios, mas não é essa a sua verdadeira fisionomia. Ele é o Deus do amor, 
que, pelo exercício da vontade, faz existir toda a perfeição que o mundo das criaturas 
pode comportar. Enquanto sentimento que se dirige preferencialmente aos espíritos, o 
amor é deleitação com a felicidade do outro: amar é sentir prazer no prazer do outro, um 
modo de intensificação do afecto” (CARDOSO, 2011, p. 18).
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mais agradável”. Isso porque perceber as perfeições de Deus é-nos 
algo simples, já que trazemos em nós sua ideia e seus atributos; 
ou seja, acessamos em nós, ainda que de forma limitada e débil, as 
perfeições de Deus, pois “em nós, existe algum poder, algum co-
nhecimento, alguma bondade” (LEIBNIZ, 2017, Prefácio, p. 47)  o que 
implica uma diferenciação por grau, e não por tipo dessas qualidades 
que com Ele compartilhamos: “Sua bondade e sua justiça, do mesmo 
modo que sua sabedoria, não diferem das nossas a não ser quanto ao 
fato de serem infinitamente mais perfeitas” (LEIBNIZ, 2017, Discurso 
§4, p. 75). O racionalismo leibniziano transporta o humano ao divino, 
por uma identidade qualitativa e uma diferença gradativa.21 Mas en-
fatiza que a razão, esse encadeamento das verdades, é uma porção 
da luz natural, e ainda que seja uma porção, está em conformidade 
com a razão divina, diferindo desta como “uma gota d’água difere do 
oceano, ou ainda como o finito do infinito” (LEIBNIZ, 2017, Discurso 
§61, p. 114). E é isso que viabiliza nosso acesso ao conceito de Deus, 
que passa a ser objeto legítimo de nosso conhecimento, pois o fi-
lósofo não duvida que, quando o entendimento é exato e conforme 
as regras do raciocinar, chegamos a ideias claras e distintas.22 E, ao 
nos aplicarmos a essa rigorosa atitude intelectual, uma das primeiras 
concepções que temos é a de que “Deus é todo ordem, sempre man-
tém a justeza das proporções, e faz a harmonia universal: toda beleza 
é uma efusão dos seus raios” (LEIBNIZ, 2017, Prefácio, p. 47) — o que 
pode ser percebido pela imposição intelectual de um encadeamento 
lógico de ideias ao analisar qualquer coisa ou fato.23 Para Leibniz, os 

21 “Sem a infinitude a perfeição não poderia, para retomar uma fórmula da Correspondên-
cia com Arnauld, nem ser, nem ser concebida. Os dois termos se remetem um ao outro 
em uma relação de quase-identidade: a perfeição, diz Leibniz, não é “nada mais” que a 
infinitude. Aquilo que é perfeito, nada lhe poderá faltar: a perfeição implica, portanto, 
analiticamente (quer dizer, pelo simples desenvolver de sua noção) a abolição dos limites. 
A infinitude pertence aquele que é perfeito ao mesmo título que a existência” (BURBAGE; 
CHOUCHAN, 1993, p. 21).

22 A busca por ideias primitivas, ou seja, originárias, cuja apreensão exclui qualquer con-
trovérsia, é um dos projetos leibnizianos. Para isso levanta hipóteses de como efetivar 
acesso a tais ideias, dentre as quais surge a de que Deus seria a única ideia verdadeira-
mente primitiva, como indica O. Pombo: “Leibniz nunca dará a lista definitiva das ideias 
primitivas. Isso não o impede de explorar diversas possibilidades. Por exemplo, pondo a 
hipótese de as reduzir a uma única ideia, nomeadamente aquela que é concebida por si 
própria, que não pode ser analisada noutras, ou seja, Deus” (OLGA, 2009, p. 18).

23 Aqui podemos perceber claramente a perspectiva racionalista de Leibniz, que vê nesse 
compartilhar do entendimento, que é divino, a educação e a correção da vontade, que 
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três princípios acima mencionados, juntamente com a consideração 
das essências possíveis, mas não existentes (que possibilitariam ou-
tros mundos), demonstrariam tanto a existência24 quanto a natureza 
de Deus.

Nossa hipótese de pesquisa estava delineada já nesse discurso 
preliminar da obra, quando Leibniz afirma, baseado nos dogmas 
revelados da tradição teísta, a existência de um único Deus, “perfei-
tamente bom, perfeitamente poderoso e perfeitamente sábio” (LEIB-
NIZ, 2017, Prefácio, p. 54). Aqui encontramos os já mencionados três 
atributos que compõem a perfeição divina: a vontade, que demons-
tra a liberdade e a bondade divina; o poder, que representa Sua 
capacidade de realizar tudo que é possível; e a sabedoria, oriunda 
de Sua onisciência. Reorganizaremos a disposição desses atributos da 
seguinte forma: primeiramente tratando do (1) poder divino, criador 
e ilimitado, do qual carecem todos os entes criados, e que está ne-
cessariamente associado a um conhecimento distinto dos possíveis 
e a uma vontade perfeitamente boa; do (2) conhecimento divino, 
onde estão todos os possíveis e suas conexões e consequências, ou 
seja, onde estão as essências de tudo o que Deus poderia trazer a 
existência; e, por fim, da (3) vontade divina absolutamente livre e 
boa, justificada em cada escolha e ato pelo conhecimento de suas 
consequências, pois as escolhas e ações de Deus sempre são justifi-
cadas – “Deus e o sábio não decidem nada sem considerar as suas 
consequências” (LEIBNIZ, 2017, Prefácio, p. 57). 

Nesse sentido, é o conhecimento que representa as naturezas 
como elas são nas verdades eternas,25 a partir das quais Deus cria 

dependendo dessa adequação ao entendimento pode vir a ser um vício ou uma virtude, 
que por sua vez é racional e está fundada em conhecimento — para Leibniz esse deve 
ser o objetivo da verdadeira religião, imprimir o conhecimento divino na vontade das 
almas (cf. LEIBNIZ, 2017, Prefácio, p. 48).

24 “De fato, a importância desse argumento para Leibniz está não tanto em provar que Deus 
existe (tal como provado pelo princípio de razão suficiente), então a existência de Deus 
tem que ser necessária (T140). Se a existência de Deus é necessária, então não precisamos 
de mais nenhuma razão para explicá-la, pois ela provê sua própria razão suficiente pelo 
fato de que seu oposto é impossível” (PERKINS, 2009, p. 36-37).

25 No Discurso de metafísica, o filósofo explica que: “há duas espécies de conexão ou con-
secução: é absolutamente necessária aquela cujo contrário implique contradição (esta 
dedução dá-se nas verdades eternas, como as da geometria); a outra é só necessária ex 
hypothesi, e, por assim dizer, por acidente, mas é contingente em si mesma, quando o 
contrário não implique contradição.” (LEIBNIZ, 2004, XIII, p. 26).
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o mundo do modo mais conveniente, ou seja, justifica o mundo 
possível existente. As coisas existem porque Deus as pôde produzir, 
produzindo-as conforme as verdades eternas, que existem porque 
Deus as conhece e compreende, o que justifica cada escolha de Sua 
vontade, inclusive porque o mundo é deste modo e não de outro. 
Assim, o fato de o contingente estar disposto de uma maneira, e não 
de outra, possui uma razão.26 Por isso, a disposição das coisas dá-se 
segundo o princípio do melhor, que implica a convergência equili-
brada de duas variáveis, a saber: a ordem e a variedade. No entanto,

Ao selecionar o melhor dos universos para a criação, 
Deus decretou uma sequência completa de eventos, 
preenchendo a totalidade do tempo; portanto, cada 
fase do mundo no decorrer de sua extensão temporal 
completa cumprirá a especificação complexa selecio-
nada por Deus em Sua escolha original (HICK, 2018, 
p. 226).

Não por acaso, determinar os atributos de Deus e justificá-los 
sempre esteve no centro da reflexão metafísica, e se torna uma mis-
são particular para quem pretendeu preservar a justiça e bondade 
divina frente ao mal. Eis aqui a irrecusável busca leibniziana de uma 
teodiceia (do grego théos = Deus e dike = defesa), para qual se esfor-
çou o filósofo em defender a causa de Deus ante a imputação do mal. 
O neologismo leibniziano, já que foi o cunhador do termo, traz em si 
duas imbricadas questões, a justiça de Deus e a justificação de Deus, 
que não se excluem, já que a segunda implica a prova da primeira. 

Ainda que exponha nesses Ensaios de Teodiceia o seu sistema 
filosófico, não devemos esquecer que a obra foi redigida em resposta 

26 No entanto, há uma diferença entre contingente e acidental que deve ser considerada 
para correta compreensão da proposta de Leibniz, como bem expôs A. Cardoso: “A 
pregnância da noção leibniziana de contingência reside na articulação entre a substância 
e a contingência. Todas as substâncias individuais, como a Contingente não quer dizer 
acidental, mas algo cuja explicação só pode ser encontrada pela ligação à série total das 
coisas que compõem o universo. Noutros termos, é contingente todo ser que não tem 
em si a sua razão de ser, cuja inteligibilidade exige a natureza como quadro explicativo 
global. Por definição, todo o estado de um ser contingente envolve uma relação a todos 
os estados do mundo e de cada uma das outras coisas. Contingente é tudo menos aciden-
tal: a relação de contingência envolve participação no todo de uma ordem (numa ordem 
completa)” (CARDOSO, 1992, p. 43).
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às teses de P. Bayle, que em seu Dicionário histórico e crítico argu-
mentou que. mediante o sofrimento e o pecado presentes no mundo, 
estariam em xeque tanto a bondade quanto o poder de Deus, já que 
Sua onisciência lhe permitiria não apenas constatar, mas prever o 
mal; restando que ou deliberadamente Deus criou o mal, logo não é 
perfeitamente bom, ou Deus não é capaz de impedir o mal, e assim 
não é onipotente (cf. BAYLE, 1996, p. 124-153). Assim, Leibniz apre-
senta razões pelas quais devemos reconhecer a justiça e a bondade 
divinas, convicto de que nos levará a perceber que vivemos no me-
lhor dos mundos possíveis — pois se “Ele fez, então ele o fez bem”, 
afinal “Deus fez tudo como é preciso” (LEIBNIZ, 2017, Discurso §35 e 
§37, p. 99-100).27

Nessa justificação, o filósofo utiliza o raciocínio concatenado e 
rigoroso28 para reconciliar a bondade e a onipotência divinas, o que 
primeiramente fará recorrendo ao argumento agostiniano29 de que o 
mal não é algo que exista em si. Assim como a ideia de vazio é ca-
racterizada pela ausência de um conteúdo, o mal nada mais seria que 
ausência, ou privação, do bem, e a teodiceia deve mostrar “como se 
deve conceber a natureza privativa do mal” (LEIBNIZ, 2017, Prefácio, 
p. 58). No entanto, reconhece que isso não bastaria para macular o 
ser necessário, tão importante para seu sistema, por isso vale-se de 
outros argumentos para justificar Deus e sua justiça, reconciliando 

27 Embora não tenhamos problematizado isso no decorrer da pesquisa, cabe relatar a ins-
tigante crítica de J. Hick: “Uma dificuldade adicional se apresenta no uso do princípio de 
plenitude para os propósitos da teodiceia quando vemos a conclusão lógica que Leibniz 
retira desse princípio. Para Leibniz, este é o melhor de todos os mundos possíveis, mes-
mo que ele contenha, sob o princípio de plenitude, todos os tipos e níveis de seres e seus 
conflitos inevitáveis. Mas se este mundo, com os seus males, é o melhor possível, não há 
espaço para melhoria e nem esperança de que isso ocorra. Se todas as coisas são agora 
perfeitas, não temos outro recurso senão desespero!” (HICK, 2018, p. 130).

28 Pois, “A reta razão é um encadeamento de verdades, a razão corrompida está misturada 
com preceitos e com paixões, e para discernir uma da outra só se tem que proceder por 
ordem, não admitir tese alguma sem prova, e não admitir prova alguma que não esteja na 
forma adequada segundo as regras mais comuns da lógica.” (LEIBNIZ, 2017, Discurso §62, 
p. 115)

29 Como podemos ler em A Cidade de Deus: “Nenhuma natureza, absolutamente falando, 
é um mal. Esse nome não se dá senão à privação de bem. Mas, dos bens terrenos aos 
celestiais e dos visíveis aos invisíveis, existem alguns bens superiores a outros. E são 
desiguais justamente para que todos possam existir. Deus é de tal modo grande artífice 
no grande, que não é menor no pequeno” (AGOSTINHO, 2001, p. 41).
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sua vontade e seu poder, apesar do mal.30 Nesse sentido, o princípio 
de razão suficiente é-lhe um trunfo, pois tudo o que existe e o que 
não existe possui uma razão para assim o ser ou não vir a ser. Logo, 
se há mal no mundo criado por Deus, deve haver uma razão para 
que assim o seja — e aqui entrará o princípio do melhor. E se nós 
não conhecemos essa razão, ou não a entendemos, ou mesmo não a 
aceitamos, é porque a razão humana não é capaz de compreender o 
todo em sua complexidade,31 como Deus o pode: 

A distinção que se tem costume de fazer entre o que 
está acima da razão e o que está contra a razão en-
contra-se bastante de acordo com a distinção que se 
acaba de fazer entre as duas espécies de necessidade; 
pois aquilo que está contra a razão está contra as ver-
dades absolutamente certas e indispensáveis, e aquilo 
que está acima da razão é contrário apenas àquilo que 
se tem o costume de experimentar ou de compreen-
der [...] Mas uma verdade jamais poderia estar contra 
a razão [...] por meio da razão, não se quer dizer aqui 
as opiniões e os discursos dos homens, nem mesmo 
o hábito que eles adquiriram de julgar coisas segundo 
o curso ordinário da natureza, mas o encadeamento 
inviolável das verdades (LEIBNIZ, 2017, Discurso §23, 
p. 92).

Por isso, os três atributos de Deus aqui analisados estão em re-
lação direta com o todo contínuo da realidade, pois abrangem toda 
complexidade do possível que pôde ser compreendida e ordenada; 
por isso, enquanto determinada como a melhor dentre as possíveis, 
trazida à existência. O conceito de Deus é, assim, determinado por 
esses atributos sempre em relação com o todo. Notemos que Deus 
é em relação com a totalidade do mundo, Ele não é idêntico a essa 
totalidade existente, ou seja, o Deus leibniziano não é parte imanente 
do mundo: “Deus, na nossa opinião, é intelligentia extramundana 

30 Classificado em três dimensões: o mal metafísico, oriundo da imperfeição do ser criado; 
o mal físico, o sofrimento; e o mal moral, o pecado (cf. LEIBNIZ, 2017, I §21, p. 148).

31 Leibniz sempre salienta o quanto nosso grau de conhecimento impede críticas aos de-
sígnios de Deus, afinal: “O objetivo de Deus tem algo de infinito, suas atenções abraçam 
o Universo; o que conhecemos dele é quase nada, e pretendemos medir sua sabedoria e 
sua bondade por meio do nosso conhecimento: que temeridade, ou melhor, que absurdo!” 
(LEIBNIZ, 2017, II §134, p. 227).
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[...], ou melhor, supramundana” (LEIBNIZ, 2017, II §217, p. 292).32 Deus 
possui a prerrogativa de existir necessariamente, não sendo limitado 
à matéria, o que não lhe impõe limites quanto à sua presença (Deus é 
onipresente), já que é o “centro universal” onde todas as existências 
convergem. Deus é a substância suprema que concebe seu conceito 
plenamente, e nós somos capazes de construir, por causa dessa Sua 
condição, um encadeamento de ideias claras e evidentes sobre Sua 
natureza — Formey, em seu verbete Deus na Enciclopédia, anuncia 
que: “Há uma grande diferença entre saber que há um Deus e conhe-
cer sua natureza” (DIDEROT; D’ALAMBERT, 2017, p. 143). Pois bem, 
Leibniz crê que importa conhecer Deus naquilo que nos cabe, ou 
seja, em sua natureza racional.

Como bem exprime T. Leinkauf: “todas as primordiais condições 
de ser das coisas podem ser reconduzidas aos atributos divinos” 
(LEINKAUF, 2000, p. 284). Assim, a bondade e a justiça de Deus, em 
voga na discussão sobre Sua vontade na Teodiceia, serão demons-
tradas ao definir Seu poder, que é absoluto, e Sua sabedoria, que 
não permite arbitrariedades em Sua escolha e ação. Dentre esses, o 
poder se mostra de forma mais evidente, e seu problematizar se dá 
não pela dimensão da capacidade, já que a Deus tudo é possível, mas 
da intenção de seu uso. Para o filósofo, o poder exige responsabili-
dade e Deus não pode eximir-se disso, pois: “O direito universal é 
o mesmo para Deus e para os homens” (LEIBNIZ, 2017, Discurso §35, 
p. 99). O que demonstra o inexorável vínculo que há entre o poder 
e o conhecimento, como bem expõe Fremont:

O entendimento divino é portanto como um dado a 
partir do qual Deus distribui os dotes na criação: de 
uma infinidade de distribuições a partir do mesmo 
dom resta escolher o melhor. Aí começa a verdadeira 
função de Deus, seu privilégio e sua tarefa – mas ao 
mesmo tempo seu processo diante do tribunal dos ho-
mens (FREMONT, 2009, p. 152).

32 O que é ratificado por Griffin ao mencionar uma carta de Leibniz a G. Wagner: “Para 
Leibniz, existe uma restrição crucial: Deus não é um membro de qualquer mundo possível 
concebido dessa maneira. No registro de Leibniz de uma conversa com Gabriel Wagner, 
ele diz: “considerar a palavra ‘mundo’ de modo que ela inclua Deus também [...] não é 
adequado” (GRIFFIN, 2010, p. 102).
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Nossa finitude, por definição, não nos permite a apreensão do 
infinito,33 mas não impede sua concepção enquanto ideia que está 
para além do finito, o que abre uma linha de argumentação para 
compreender que o poder e a sabedoria de Deus, enquanto são in-
finitos, abrangem tudo, logo nada lhes escapa por definição. É uma 
questão de lógica nada existir sem os decretos da vontade divina 
e sem a atuação de seu poder. No entanto, Leibniz completa o ar-
gumento afirmando que é necessário que ambos os atributos sejam 
articulados com o conhecimento divino. 

Já concluímos junto com o filósofo que o mundo, por sua contin-
gência, não teria como vir à existência por si mesmo, já que defron-
tar-se-ia com uma infinidade de outros mundos, dotados de igual 
direito à existência, já que também possíveis. 

Note-se, porém, que Deus tem todas as ideias possí-
veis. Alguns pensamentos estão excluídos. Deus não 
tem uma ideia de círculo quadrado, porque um círculo 
quadrado é impossível. De forma similar, Leibniz diria 
que Deus não tem uma ideia de um movimento parado 
ou de uma substância que não seja naturalmente eter-
na, porque ambas contêm contradições inerentes que, 
pelo princípio da contradição, os tornam impossíveis 
(PERKINS, 2009, p. 49).

Assim, se o mundo possui uma causa (e ele possui), essa causa 
deve ser inteligente,34 pois deve considerar, em relação a todos os 
mundos possíveis, o porquê esse e não outro deveria existir. O en-
tendimento de Deus por definição traz em si todas as ideias, as es-

33 O que para o filósofo é uma questão lógica, afinal: “Deus não podia lhe dar tudo sem 
fazer dela um Deus; seria preciso, então, que houvesse diferentes graus na perfeição das 
coisas, e que também houvesse limitações de toda sorte” (LEIBNIZ, 2017, I §31, p. 154).

34 O que também deve ser considerado um princípio regente assumido pelo próprio Deus, 
pois: “Deus é a sede do inteligível, a fonte da realidade, mas não a sua causa: Deus não é 
o autor de seu próprio entendimento. Deus é a condição da realidade do inteligível, mas 
não do inteligível considerado em si mesmo como campo próprio do sentido, como es-
paço lógico infinito. De direito o inteligível é pensável por si mesmo, independentemente 
de Deus” (CARDOSO, 1992, p. 30). O que o intérprete português esclarece em um texto 
posterior: “Com efeito, “Deus não é o autor do seu próprio entendimento” e por isso 
ele não fez a possibilidade das coisas. Por conseguinte, a inteligência infinita e o mundo 
inteligível são conaturais um ao outro, nenhum deles preexiste ao outro” (CARDOSO, 2011, 
p. 15).
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sências, as formas possíveis, e por isso pode determinar Sua vontade 
para a efetivação de algumas delas em relação às outras. O vínculo 
desses três atributos é, então, necessário. Um não é sem o outro, 
já que a existência não pode ser outra coisa que o ato da vontade, 
guiado pelas razões do entendimento, que ao vislumbrar todas as 
essências possíveis elege o melhor conjunto, efetivado por Seu po-
der, que tudo pode, mas que nem tudo deve. Apesar de infinito, o 
atributo do poder divino é indeterminado, ou seja, a capacidade de 
fazer algo não significa nada se não há como se decidir o que fazer, 
por isso a vontade e o conhecimento unidos determinam o poder a 
criar. 

Por outro lado, para Leibniz, é o poder que torna a vontade 
eficiente: “O poder vai ao ser, a sabedoria ou o entendimento ao 
verdadeiro, e a vontade ao bem” (LEIBNIZ, 2017, I §7, p. 138). Não por 
acaso, a perfeição desses atributos deve ser considerada em nossa 
na análise, pois ela é o que justifica a exclusividade divina no ato de 
criar, fundamentar e manter a realidade. Deus é assim definido por 
uma relação perfeita, na qual tudo está conectado, o entendimento 
às essências, e a vontade e o poder às existências:

é bom acrescentar que sua BONDADE o levou ante-
cedentemente a criar e a produzir todo bem possível; 
mas que sua SABEDORIA fez sua triagem, e foi a causa 
por que ele consequentemente escolheu o melhor; e, 
por fim, que seu PODER lhe deu o meio de executar 
atualmente o grande desígnio que ele formou (LEIBNIZ, 
2017, II §116, p. 206).

Agora que a existência de Deus demonstra-se não apenas como 
possível, mas como necessária, a consequência da reflexão leibnizia-
na não pode ser outra que a constatação da suprema sabedoria e 
plena bondade Deus. O ideal de justificação de Deus dá lugar agora 
para o da justiça divina, pois munido de onisciência, Deus não pode 
deixar de escolher o melhor. Uma vez ciente de qual série de exis-
tentes conformaria a harmonia e a felicidade de forma mais plena, 
não poderia ter alternativa que não fosse sua escolha por essa série. 
Essa escolha dá-se não por uma necessidade lógica cega, mas por 
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uma adequação da lógica ao bem, ou seja, o mundo que traz em si 
a melhor conformação possuiria a felicidade mais plena, logo seria o 
mais justo também. Assim, sua justiça também estaria contemplada 
ao saber que sua escolha geraria o maior grau de satisfação entre os 
entes existentes no mundo que criasse. Por isso, para Leibniz, tanto a 
bondade divina quanto a justiça divina estariam efetivadas na criação 
desse mundo.

Isso porque, caso o princípio do melhor fosse desconsiderado, 
Deus sequer teria produzido mundo algum. Mas como observa esses 
princípios e leis, agindo segundo tais regras, Sua sabedoria justifica 
Sua escolha e garante a criação. Mas salienta o filósofo que, embora 
Deus definitivamente não deixe de escolher o melhor, Ele não se vê 
obrigado a isso. Leibniz luta incessantemente para fugir de qualquer 
necessitarismo metafísico (cf. MENDONÇA, 2009, p. 63), pois caso a 
escolha, por definição, não implique a liberdade e a independência 
frente à necessidade, e isso não fosse constatado no grau mais per-
feito na mônada das mônadas, seu conceito de Deus seria implodido. 
Não pode haver necessidade metafísica no objeto da escolha de Deus, 
pois, apesar da avaliação do entendimento de que tais sequências 
deveriam ser efetivadas, as demais sequências de coisas sempre Lhe 
seriam passíveis de escolha. Se existe uma necessidade moral que 
faça com que Deus tenda para uma delas, isso ocorre sem necessi-
dade metafísica, já que para o filósofo: “a vontade não é determinada 
senão pela bondade predominante do objeto” (LEIBNIZ, 2017, I §45, 
p. 161).

No primeiro livro do Pentateuco, o Gênesis, temos a famosa pas-
sagem que narra “A criação”, na qual o Deus hebreu vislumbra cada 
uma das oito obras criadas em seis dias de trabalho, seguidas da 
afirmação: “Deus viu que isto era bom” (Gn 1, 10 [BÍBLIA, 1994, p. 
24]), o que implica que se comprazia com o que criava, ou seja, a 
criação Lhe agradava, pois era boa. Assim o é para Leibniz, a razão 
que o entendimento perscruta identifica-se com a bondade que a 
vontade compraz em Sua escolha. Assim, compreendemos que há 
uma graduação no ato de agradar-se, de satisfazer-se, de compra-
zer-se com o objeto de nossa vontade, e que Deus, como nós, optou 
por objetos que Lhe agradam mais do que outros, ou seja, dentre os 
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objetos existem aqueles cuja bondade lhe é evidente. Dito isso, é im-
perioso que somente os verdadeiros bens sejam capazes de agradar 
a Deus, pois como Ele os apreende em suas noções completas e de 
forma distinta, é capaz de saber quais são os mais plenos de bem, 
ou seja, quais são os melhores dentre os possíveis.

Outra constatação do filósofo em relação ao conceito de Deus 
é que ele deve ser isento de sentimento de ofensa, asco, irritação, 
incômodo ou cólera para com a criação, pois estas representam 
padecimentos humanos, ou seja, são próprios de uma visão limitada 
frente à existência. Deus não poderia padecer de nenhuma desses 
sentimentos humanos, pois isso significaria que há algo no mundo 
que não lhe agrada. Mas se tudo existe por seu decreto, como isso 
poderia acontecer? Como tudo que abordamos até aqui demonstra 
a perfeição originada de seus atributos, Ele só pode ser contente 
e satisfeito com o que criou, pois só efetivou o melhor dentre os 
possíveis, não havendo possibilidade de se pensar em algo melhor 
do que o que há.

Por isso, Deus é incapaz padecer de tais sentimentos, afinal “o 
que mais se pode querer quando se possui uma sabedoria imensa, 
e quando se é tão poderoso quanto sábio; quando se pode tudo, e 
quando se tem o melhor?” (LEIBNIZ, 2017, II §165, p. 250-251). Leibniz 
se esforça para que não confundamos os atributos, pois o poder e 
a vontade são faculdades bem diferentes, para as quais os objetos 
também são diferentes. O erro de seus contemporâneos ao não con-
ciliar vontade e poder com a justiça está justamente nessa confusão, 
ao afirmar que Deus não pode fazer senão aquilo que quer, tornando 
sua vontade um ato tirânico, sem consideração pela bondade, e como 
afirma F. Perkins: “Querer é necessariamente querer algo. Querer 
é escolher, e escolher significa escolher uma opção. Na verdade, o 
querer não pode ser realmente separado daquilo que se quer, pois 
é apenas uma inclinação dinâmica na sua direção” (PERKINS, 2009, 
p. 46-47). Ora, pelo contrário, o filósofo ratifica que diante dos mui-
tos possíveis, vislumbrados por Seu entendimento, Ele realmente só 
deseja o melhor, mas não esqueçamos que Seu poder continua a ter 
acesso a todo e qualquer objeto possível e só não o traz à existência 
por uma necessidade moral. 
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Nós fizemos ver que a liberdade, tal como se exige nas 
escolas teológicas, consiste na inteligência, que envolve 
um conhecimento distinto do objeto da deliberação; na 
espontaneidade, a partir da qual nós nos determina-
mos; e na contingência, isto é, na exclusão da necessi-
dade lógica ou metafísica. A inteligência é como que a 
alma da liberdade, e o resto é como que o seu corpo 
e a sua base. A substância livre se determina por ela 
mesma, e isso seguindo a motivação do bem aperce-
bida pelo entendimento que a inclina sem a obrigar 
(nécessiter); e todas as condições da liberdade estão 
compreendidas nessas poucas palavras. Entretanto, é 
bom observar que a imperfeição que se encontra nos 
nossos conhecimentos e na nossa espontaneidade, e a 
determinação infalível que está compreendida na nossa 
contingência, não destroem a liberdade nem a contin-
gência (LEIBNIZ, 2017, III §288, p. 338).

Os atos da vontade são livres, isso vale tanto para Deus quanto 
para nós, pois não é porque Ele é soberanamente livre que a defi-
nição de liberdade Lhe seja diferente. A diferença está no equilíbrio 
que Deus possui entre seu desejo de obter o bem em si antece-
dentemente, e a consciência de que deve obter sempre o melhor 
consequentemente (cf. LEIBNIZ, 2017, I §25, p. 150).

O Deus leibniziano sabe que todas as essências não são compos-
síveis entre si em uma mesma sequência do Universo, é por isso 
que não os poderia trazer todos à existência.35 Deus não é obrigado 
a fazer isso, assim como não é obrigado a fazer com que todos os 
entes criados sejam sempre e simultaneamente felizes e satisfeitos, 
pois metafisicamente isso é impossível. Por isso, determinou criar o 
conjunto que produz “mais realidade, mais perfeição, mais inteligibi-
lidade” (LEIBNIZ, 2017, II §201, p. 280). Leibniz resolve a questão im-
posta por Bayle ao demonstrar que Deus não age intransigentemente 

35 A questão da compossibilidade fora elucidada por E. Marques, ao esclarecer que “Subs-
tâncias distintas são compossíveis, então, caso suas representações do mundo possam 
ser harmonicamente integradas em uma única representação panorâmica que as inclua, 
sendo incompossíveis quando tal não se dá” (MARQUES, 2004, p. 185), e por L. C. Oliva, 
que vincula a harmonia preestabelecida como princípio que “permite explicar a origem 
da compossibilidade e da incompossibilidade com base apenas nos conteúdos represen-
tativos das substâncias possíveis” (OLIVA, 2009, p. 141).



108

Nada é sem razão

em relação ao mundo criado, mas inteligentemente, como muito bem 
expôs E. Marques:

Não cabe a Deus nenhuma decisão acerca da estrutura 
interna de uma dada substância, quer dizer, ele não 
determina através de sua vontade quais serão as mo-
dificações ocorridas nela, restringindo-se o seu papel à 
criação — ou não — do mundo possível que comporta 
essa substância. A vontade divina não pode dispor, por 
assim dizer, acerca daquilo que é condição de possibi-
lidade de seu exercício (MARQUES, 2017, p. 93).

Há no entendimento divino uma infinidade de possíveis, de es-
sências que podem existir desde que não tragam em si contradições, 
ou seja, há inúmeros eu. O eu que redige este artigo neste momento 
é o que foi trazido à existência. Nesse mundo sou professor univer-
sitário, de filosofia, com bolsa de pesquisa Funcap etc., para ficar 
apenas nessas características gerais. Ora, dentre as essências possí-
veis existem a do eu professor, mas não de filosofia, ou mesmo do 
eu formado em filosofia, mas não professor universitário, ou mesmo 
do eu não professor, mas sim pesquisador com bolsa, que pode ser 
de outra agência de fomento etc. Escrever todas as possibilidades 
aqui não é a questão; entender que há inúmeras combinações ou 
formas de ser possíveis à minha mônada, que implicam inúmeras 
combinações de mundo em que elas podem existir, é o que importa. 
Algo indescritível para nosso entendimento, mas que a sabedoria de 
Deus não apenas é capaz de descrever, mas de penetrar, comparar, 
contrapesar, tanto em sua individualidade quanto em suas relações 
às demais, estimando seus graus de perfeição ou de imperfeição. Mas 
assim como o próprio Deus não pode mudar sua natureza, nem agir 
de outro modo por mero capricho, cada mônada encaixa em uma 
determinada ordem regente do Universo, pois “o império de Deus, 
[assim como] o império do sábio, é o da razão” (LEIBNIZ, 2017, III 
§327, p. 360).

Saliente-se que Deus não pode ser o autor das essências, enquan-
to elas são apenas possibilidades; no entanto, é claro que tudo que há 
de atual, que existe, é sua criação e depende dele necessariamente. 



109

Capitulo V

Por fim, Deus não pode, porque obviamente não quer, desconsiderar 
os princípios e leis aqui supracitados, pois isso significaria agir sem 
razão, e embora aja por amor, mantém em perfeito equilíbrio Sua 
natureza e sua criação a partir desses princípios e leis.

O que Deus faz é “repetir” infinitamente essa ideia sis-
temática, de modos sempre diferentes, mas mantendo a 
sistematicidade. Mas não realiza a própria ideia de uma 
coisa: a ideia ficará apenas como objeto de contempla-
ção do sistema total realizado das partes-totais. Em 
resumo: a exposição distinta, total, exata e sistemática 
de todas as coisas existe em si, mas somente em Deus 
como a razão da produção de cada perspectiva disso. 
(FERRO, 2009, p. 177).
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