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A presença do hermetismo na modernidade seiscentista 

No seu sentido lato o termo hermetismo aplica-se à ciência esotérica 
cuja escrita remontaria a Hermes Trismegistus, alguns séculos antes da era 
cristã.1 Seria descabido analisarmos nesta comunicação a polémica origi-
nada quanto à autoria e datação destes textos. Depois da divulgação dos 
mesmos a partir da tradução de Marsílio Ficino, em 1463, muito se tem 
escrito sobre a sua autenticidade, contestando-se a sua atribuição a sacerdo-
tes egípcios séculos antes da era cristã. Esta tese, difundida entre os renas-
centistas, sofreu um rude golpe com o ataque empreendido no século XVII 
por Isaac Casaubon, a partir do qual não mais se reconheceu tal filiação. A 
ideia de um Hermes Trismegistus anterior ou contemporâneo de Moisés foi 
sofrendo sucessivas contestações que desembocaram na aceitação da sua 
origem grega, sendo o seu corpo constituído por uma amálgama das filoso-
fias mais divulgadas no séc. II da nossa era. Posto que ainda não haja una-
nimidade quanto a uma fixação precisa das datas, há no entanto um con-
senso geral de que a origem destes textos é muito mais próxima de nós do 
que alguma vez pensaram Ficino e os contemporâneos. Aceita-se que se 
trata de um conjunto de escritos teóricos e práticos, filosóficos e mágicos, 
englobando a teologia, a cosmogonia, a antropologia, a soteriologia, a esca-
tologia e a ética, e buscando as suas raízes no pensamento sapiencial egíp-
cio, caldaico, grego, romano e cristão. São textos que oferecem aos seus 
leitores a possibilidade de manusear o divino através de palavras encantató-

                                                      
1 Com a tradução inglesa de Brian P. Copenhaver foi-nos dado conhecer alguns tex-

tos do Corpus Hermeticum, nomeadamente os Tratados gregos; o Asclépio latino; 
os Hermetica coptas; as Definições arménias; os Fragmentos de Viena. Vj. Brian 
Copenhaver, Hermetica, Cambridge, Cambridge University Press, 1992. 

Philosophica, 37, Lisboa, 2011, pp. 37-57 
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rias, de orações e de rituais. Surgem como matriz unificadora de todas as 
religiões, e de todos os saberes; misturam ocultismo e filosofia, magia e 
teologia e oferecem um conjunto de teorias e de prescrições alimentadas 
por práticas mágicas e alquímicas. Na verdade, a “prisca teologia” exposta 
nos textos herméticos é um tecido constituído pelo cruzamento das mais 
variadas doutrinas. Une-as o desejo de estabelecer a unidade entre o macro 
e o microcosmo e de ligar o homem ao Todo em que se encontra inserido. 
A oferta de salvação individual através de uma gnose e de uma prática de 
vida evidencia-se como objectivo comum. 

A modernidade vai beber deste caldo cultural. Quando falamos de 
modernidade imediatamente lembramos a “revolução científica”, a “nova 
filosofia” do mecanicismo triunfante, da natureza instrumentalizada ao 
serviço do homem, da demarcação entre sagrado e profano. Houve ex-
pressões comuns a todos os pensadores modernos que recorrentemente as 
utilizaram: ideias claras e distintas, “mathesis universalis”, método analí-
tico e sintético, causalidade eficiente. Elas representam o triunfo da ver-
tente objectiva e científica, o desejo de clarificar, desdobrando as pregas 
ocultas, aplicando-se-lhes um discurso geométrico, por todos decifrável. 
O livro do mundo submete-se a diferentes leituras que no entanto se ir-
manam num desejo de tudo pautar por critérios objectivos. O raciocínio 
silogístico é preterido em prol de outras formas de pensamento, mais 
abertas e criativas embora sempre pautadas por uma racionalidade estrita. 
No entanto a modernidade foi muito mais do que este quadro luminoso 
trabalhado pelo desejo expresso de clareza. Nela estiveram também pre-
sentes linhas de pensamento que valorizaram o oculto e o misterioso, que 
deliberadamente misturaram o religioso e o filosófico, que elegeram co-
mo tema central de investigação as diversas produções de uma unidade 
dinâmica e proteica, somente captável num percurso iniciático acessível a 
alguns eleitos.  

Os trabalhos de Frances Yates em meados do século XX chamaram-
-nos a atenção para a importância das correntes herméticas em certas 
figuras do Renascimento europeu, nomeadamente em Giordano Bruno2. 
É inegável a pertinência das teses desta pensadora, nomeadamente na 
ênfase dada ao hermetismo como modelador da mentalidade de muitos 
dos pensadores modernos. Contudo nem todos aceitam, como sustenta 
Yates, que a revolução científica seiscentista se reduza a uma gnose de-
senvolvida e consolidada na sequência de fontes herméticas. Paolo Rossi 
é uma das vozes críticas quanto a esta identificação. No seu longo percur-
so de estudioso do Renascimento Rossi debruça-se sobre as relações entre 
ciência e magia e ajuda-nos a perceber o modo como Bacon, Descartes, 
                                                      
2 Frances Yates, Giordano Bruno and the Hermetic Tradition, London, Routledge 

and Kegan Paul, 1964. 
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Kepler, Leibniz e Newton se confrontaram com o mundo mágico e secre-
to, tão presente no ar que respiravam.3 Mas estes arautos de um novo 
mundo não pactuaram com sacerdotes, profetas e anunciadores do desti-
no; combateram o secretismo e a dissimulação reinantes e impuseram 
critérios de cientificidade.4 Embora sujeitos a influências herméticas, não 
se confundiram com os magos e refutaram uma concepção sacerdotal do 
saber. Contudo as suas teses inovadoras emergiram de conceitos tradicio-
nais em que é forte a presença do hermetismo. Com Bacon, Descartes e 
Newton houve rupturas que no entanto não anularam o peso da tradição 
hermética, inegavelmente presente nos sistemas que construíram. O facto 
da história da ciência estar pejada de mitos, de ideias religiosas e de pres-
supostos metafísicos não implica que se dissolva neles pois é inegável 
uma afirmação crescente de objectividade. No dizer de Rossi a ciência 
moderna assenta em bases turvas,5 a sua origem não é asséptica e está 
longe da clareza e distinção das ideias cartesianas. Cruza-se com corren-
tes ocultas das quais se alimenta mas contra as quais se insurge. Delas 
diremos que são a vertente perdedora pois não traçaram os contornos 
pelos quais ficou conhecido o paradigma moderno. Os seus cultores ocu-
pam hoje um lugar modesto nas histórias da filosofia, ofuscados pelos 
grandes vultos “oficiais” do pensamento seiscentista que inauguraram um 
novo modo de pensar o mundo e de agir sobre ele. Só que as teses gerais 
de uma época estão sujeitas aos valores e desideratos do tempo em que 
nasceram. Na visão límpida e optimista da modernidade insinuam-se hoje 
falhas, levantam-se questões e surgem novas alternativas. O que nos faz 
estar atentos às margens, aos interstícios, às lacunas e hiatos que sempre 
existem no quadro de uma mundividência cantada e contada a uma só 
voz. Não só descobrimos os efeitos perversos de uma leitura predominan-
temente científica do real, como percebemos que é apenas uma entre 
muitas das chaves possíveis para penetrar no mesmo. E ficamos motiva-
dos para a outra linha que paralelamente se desenrolou, provocando um 
olhar diferente. Ela inclui o hermetismo, o animismo, a cabala hebraica, a 
magia, orientações que com maior ou menor peso se integraram na mun-
dividência seiscentista. Foi no interior destas correntes que se colocaram 
Anne Conway, Francis van Helmont e Ralph Cudworth, personagens 
marcantes no desenvolvimento do pensamento de Leibniz.  

 

                                                      
3 É um tema recorrente no autor, retomado no seu último livro: Paolo Rossi, Il tempo 

dei maghi. Rinascimento e modernita, Milano, ed. Raffaelo Cortina, 2006. Vj espe-
cialmente os capítulos 1 e 7 (“Premessa sulla Magia e sulla Scienza” e “Tradizione 
Eremetica y Rivoluzione Scientifica”). 

4 Rossi, ob. cit. p. 8. 
5 O termo usado é “torbide”, Rossi, ob. cit., p. 300. 
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O contexto hermético do pensamento de Leibniz 

“Leibniz inseriu na sua filosofia (...) motivos centrais da grande magia 
do Renascimento.” 

Paolo Rossi6 
 
Leibniz é habitualmente catalogado no rol dos filósofos racionalistas 

modernos. Mas a sua infinita curiosidade e os múltiplos interesses que 
desenvolveu impedem uma classificação linear pois muitos foram os 
patamares que percorreu. Se é verdade que trabalhou o filão lógico ma-
temático na senda de Descartes nem por isso foi menos atento às concep-
ções dinâmicas e vitalistas que alimentavam o neo-platonismo coevo. 
Dele podemos dizer de pleno direito que foi um racionalista mas temos 
igualmente de reconhecer a sua dívida ao universo hermético, dado que 
se ligou aos seus cultores, partilhando interesses e elegendo temas co-
muns.7 

A visão da Natureza que nos propôs tem afinidades com a de outros 
pensadores seiscentistas avessos ao mecanicismo dominante. Leibniz 
acompanhou Van Helmont, Henry More, Glisson, Anne Conway e Ralph 
Cudworth no distanciamento de um universo mecânico, na revisitação 
dos antigos e no desejo firme de estabelecer continuidades. E embora 
nem sempre apoiasse as suas ideias há uma marca das mesmas nos escri-
tos leibnizianos.  

Na correspondência que desenvolveu com Burnett, o filósofo alemão 
refere-se às suas conversas filosóficas com Van Helmont8. Convidado 
pela Eleitora Sofia, Van Helmont passou o verão de 1696 em Hannover, 
durante o qual dialogou longamente com Leibniz, tendo este registado no 
seu Tagebuch as informações recebidas.9 Não obstante se demarque de 
muitas das teses de Van Helmont Leibniz revela em várias cartas uma 
amizade complacente com o teósofo belga de quem recolheu paciente-
mente os pensamentos. O que torna plausível a tese defendida por Ber-
                                                      
6 Rossi, ob. cit., p, 5. 
7 Na relação de Leibniz com o pensamento hermético destaco a obra de Bernardino 

Orio de Miguel, Leibniz y el Pensamiento Hermético. A propósito de los “Cogitata 
in Genesim” de F.M. van Helmont, Valencia, Universidad Politécnica de Valencia, 
2002, 2 vols. De entre a múltipla bibliografia sobre o tema dou um particular relevo 
ao volume editado por Allison P. Coudert, Richard Popkin e Gordon Weiner, Lei-
bniz, Mysticism and Religion, [International Archives], Dordrecht, Kluwer Acade-
mic Publishers, 1998. 

8 Leibniz a Burnett, GP 3, p. 176 e segs. 
9 Toda a informação relativa a Van Helmont foi colhida na obra supra citada de Ber-

nardino Orio.  
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nardino Orio de que teria sido o filósofo alemão o redactor dos Cogitata 
in Genesim atribuídos a Van Helmont.10 

No que concerne a Anne Conway, Lebniz é explícito ao sublinhar a 
sua convergência com o pensamento desta filósofa, admitindo que esta o 
influenciou:  

 
“As minhas perspectivas filosóficas aproximam-se muito estreitamen-
te das da falecida Condessa Conway, e defendem uma posição medi-
adora entre Platão e Demócrito, porque eu sustento que todas as coisas 
ocorrem mecanicamente tal como Demócrito e Descartes afirmam 
contra as perspectivas de Henry More e dos seus seguidores, e no en-
tanto também defendo que tudo acontece de acordo com um princípio 
de vida e de acordo com causas finais – todas as coisas estão cheias de 
vida e de consciência, contrariamente às perspectivas dos atomistas.”  

Leibniz, Die Philosophischen Schriften11 
 
De igual modo Ralph Cudworth, um neoplatónico de Cambridge, é 

apresentado com deferência por Leibniz. No início dos Novos Ensaios, 
pela fala de Filaleto, classifica-o como “grande filósofo e teólogo in-
glês”12. E embora Teófilo (representante das posições leibnizianas) não 
mencionasse Cudworth ao apresentar o seu “novo sistema”, a sintonia 
com ele manifesta-se nas alianças estabelecidas entre Platão, Demócrito, 
Aristóteles e Descartes, nas teses sobre os diferentes graus de perfeição 
que atravessam o real e sobre as forças que habitam os corpos.13  

Estes exemplos evidenciam que Leibniz, embora aceitando a ciência 
do seu tempo, enriquecendo-a com os seus trabalhos de lógica, de mate-
mática e de física, foi sensível às orientações herméticas, procurando 
conciliá-las com as novas aportações científicas. Daí a sua aproximação 
aos filósofos neo-platónicos do século XVII. Com eles concorda em não 
antagonizar diferentes concepções do real, preferindo estabelecer conti-
nuidades entre as tradições esotéricas e os ideais científicos emergentes; 
com eles partilha o ideal de colocar a ciência ao serviço de uma mundivi-
dência holística onde tudo tem a ver com tudo e onde a unidade orgânica 
                                                      
10 Note-se que Van Helmont não redigiu nenhum dos escritos que circulam com o 

seu nome. Vj. Orio, ob. cit., pp. 23 e segs. 
11 Leibniz, Die Philosophischen Schriften, ed. Gerhardt, Hildesheim, Olms, 1962, 

vol. 3, p. 217.  
12 Referindo-se a Lady Masham, em casa de quem dialogou com Locke, identifica-a 

como “digne fille du celebre M. Cudworth, grand Philosophe et Theologien an-
glois, Auteur du systeme intellectuel, dont elle a hérité l’esprit de meditation et 
l’amour de belles connoissances.” 

 Leibniz, Nouveaux Essais sur l’Entendement Humain, GP 5, pp. 62-63. 
13 Ibidem, p. 63. 
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do mundo se patenteia numa pluralidade de manifestações. Os cultores 
seiscentistas do hermetismo privilegiaram o símbolo como estrutura in-
terpretativa do universo, valorizaram a analogia como explicação credí-
vel, defenderam a circularidade, a complexidade e a entre-expressão, no 
que foram acompanhados por Leibniz. Para todos eles os corpos eram 
habitados por forças que se expressavam e concretizavam em fenómenos 
materiais. Foi esta ideia de um mundo vivo, animado e orgânico, em que 
os diferentes seres se estruturavam a partir de elementos simples que 
levou Leibniz ao conceito de mónada, um dos pilares fundamentais do 
seu sistema.  

As mónadas aparecem em Leibniz como fulgurações da divindade14, 
como manifestações de uma causa primeira da qual são expressão. À 
semelhança das filosofias herméticas do seu tempo o autor da Monadolo-
gia postulou um ponto de partida único, uno e simples que simultanea-
mente se coloca como causa do real e como sua última explicação. O que 
mostra um pendor fortemente imanentista, acusação da qual o filósofo 
dificilmente se tentou libertar. Demarcando-se do monismo e defendendo 
a criação, Leibniz fala-nos da produção de infinitas substâncias sendo 
todas elas um espelho da divindade que retratam sob um determinado 
ponto de vista. Daí as teses de que tudo está ligado, de que tudo conspira 
e interage. O que nos lembra Paracelso e o paralelismo entre microcosmo 
e macrocosmo, Cardan e a gradação contínua de todos os seres, Cusa e a 
concepção de um universo harmonioso para cuja perfeição contribui cada 
indivíduo, Bruno e a multiplicidade de indivíduos que constituem as coi-
sas compostas.  

Em Leibniz o entendimento divino é o lugar de todas as possibilida-
des pois a essência de Deus comporta uma infinita variedade de aspectos. 
Cada mónada exprime de um modo claro aquela à qual está directamente 
ligada mas exprime confusamente a totalidade do mundo. Tal como os 
neoplatónicos do seu tempo Leibniz admite um Deus dinâmico que cons-
tantemente se manifesta desenrolando as suas pregas. Mas introduz neste 
processo algumas inovações, como o conceito de possibilidade. Os possí-
veis que constituem a essência de Deus tendem a actualizar-se pois exi-
gem a existência. Entregues a si mesmos manter-se-iam num estado de 
tensão, nunca chegando a concretizar-se. Há uma mathesis divina que 
rege a criação e que se regula pelo princípio do melhor. A “vis insita re-
bus” habita todo o Universo, evidenciando a marca do criador sobre todas 
as suas criaturas que, embora dele se diferenciem, com ele partilham uma 
mesma vida. A vida que se difunde no Todo é uma das marcas das filoso-
fias herméticas no pensamento leibniziano, a par de outras igualmente 
presentes como a atribuição de percepção a toda a realidade, a simpatia 
                                                      
14 Monadologia, § 48. 
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universal, o desejo de conciliar opiniões díspares, o sincretismo que bus-
ca uma matriz única, susceptível de subsumir todas as filosofias e todas 
as religiões.  

Sendo absurdo abordar no contexto de um ensaio as ligações de Lei-
bniz com os representantes maiores das correntes herméticas do seu tem-
po, elegemos um filósofo que nos pareceu representativo destas afinida-
des, alguém que Leibniz respeitou mas do qual se pretendeu demarcar – 
Ralph Cudworth. 

Privilegiando Cudworth 

Ralph Cudworth integrou o grupo de filósofos ingleses habitualmen-
te identificados como os Platónicos de Cambridge15. A designação não 
foi totalmente justa pois, para além de Platão, estes pensadores reviram-
-se noutros filósofos antigos, nomeadamente nos pitagóricos, nos atomis-
tas, em Aristóteles, nos Estóicos, em Plotino. E tiveram em conta as teses 
defendidas pelos seus contemporâneos (Hobbes, Descartes, Espinosa, 
Bacon, os membros da Royal Society) que de um modo geral criticaram, 
pela ameaça materialista e ateia que constituíam. Cultores de uma filoso-
fia perene, à maneira de Ficino, não deixaram no entanto de colaborar na 
revolução moderna, na qual projectaram o seu ideal conciliador, estabele-
cendo pontes entre razão e fé, filosofia e teologia, espírito e matéria, ina-
tismo e experiência. Para além da especificidade das teorias que defende-
ram, uniu-os um ponto comum: a centralidade de um primeiro princípio, 
ou Deus, ou causa primeira, cujas manifestações procuraram descobrir. 
Defensores de uma unidade primordial, simples e indivisível, considera-
ram-na indispensável para a eclosão da multiplicidade, preocupando-se 
sobremaneira em salvaguardar a transcendência.  

A obra de gigantesca erudição que foi The True Intellectual System 
of the Universe16 obedeceu a vários objectivos. Um deles foi o estabele-
cimento de continuidades visando a construção de pontes entre teorias e 
evidenciando certas afinidades entre filósofos. Foi sua pretensão traçar 
uma linha comum, subjacente à diversidade, pela qual os pensadores 
arcanos fossem recuperados, sublinhando a perenidade e actualidade de 
teses do passado e mostrando como estiveram presentes em diferentes 
tempos. Cudworth empreendeu uma arqueologia da revelação divina, 
comunicada aos hebreus e posteriormente transmitida aos egípcios e a 

                                                      
15 A este grupo pertencem entre outros Henry More, Anne Conway, Benjamin 

Whichcote e John Norris. 
16 Ralph Cudworth, The True Intellectual System of the Universe (TIS), Bristol, Tho-

emmes Press, 1995, 3 vols. 
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outras culturas; trabalhou exaustivamente certos conceitos, situando-os 
no seu contexto originário e analisando a forma como se transferiram 
para outras civilizações, constituindo-se como património universal do 
pensamento. Por isso preocupou-se com os relatos sobre a formação do 
Universo, dando um especial relevo à ideia de que nada pode vir do nada; 
ou com a simbologia trinitária, que assinalou em inúmeras cosmogonias e 
para a qual reivindicou uma fonte comum – a Cabala mosaica; ou com o 
atomismo e materialismo dos antigos que reencontrou nas explicações 
veiculadas por filósofos modernos como Hobbes e Espinosa; ou com as 
relações entre Deus e o mundo, nomeadamente as que concernem a dia-
léctica entre o Uno e as suas múltiplas concretizações.  

Sensível à ameaça de ateísmo, Cudworth quis desmascará-lo mos-
trando as contradições internas em que assentava; propôs-se traçar-lhe a 
génese, analisando as suas diferentes manifestações. Para ele:  

 
“Esta filosofia arraçada que teve como fundadores Leucipo, Demócri-
to e Protágoras (...) nada mais foi do que uma forma filosófica de anti-
-teologia, uma tentativa gigantesca e titânica de destronar a Divindade 
(...) Foi um ateísmo abertamente arrogante sob a aparência gloriosa de 
sabedoria e de filosofia.” 

The True Intellectual System17 
 
Cudworth recusou-se a aceitar a teologia como um conjunto de no-

ções contraditórias pois também na filosofia se digladiam perspectivas 
múltiplas e nem por isso ela é absurda. Acusou os filósofos materialistas 
de inconsistência pois com o pretexto de tudo justificarem por causas 
naturais não conseguiram encontrar explicações satisfatórias quanto à 
origem e constituição dos fenómenos do espírito, aos quais a matéria não 
dá respostas plausíveis. Embora não considerasse Descartes um materia-
lista, situando-o entre os teístas, foi sensível à perigosidade das suas teses 
dado que contribuíram para a difusão do ateísmo. Criticou-lhe o mecani-
cismo, a valorização da causalidade eficiente sobre a final, as provas pou-
co convincente da existência de Deus. Tal como muitos pensadores do 
seu tempo contestou a tese cartesiana de que os animais fossem destituí-
dos de sensibilidade e de pensamento. Percebeu que Descartes a defende-
ra para fugir ao absurdo de pensar as almas dos irracionais sujeitas a uma 
recompensa e a um castigo depois da morte, mas denunciou como absur-

                                                      
17 “(...) this mongrel philosophy which Leucipus, Democritus and Protagoras were 

the founders (...) was really nothing else but a philosophical form of atheology, a 
gigantical and titanical attempt to dethrone the Deity (...) It was atheism openly 
swaggering under the glorious appearance of wisdom and philosophy.” 

 TIS 1, II, § III, p. 106.  
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do ainda maior a explicação do comportamento animal em termos mecâ-
nicos. E não perdoou a Descartes o estatuto que este atribuiu a Deus, 
fazendo dele um mero espectador de um mundo auto-suficiente: 

 
“Estes teístas que filosofam desse modo, resolvendo todos os 
fenómenos corpóreos como sendo mecanicismo fortuito, ou um mo-
vimento necessário e não orientado da matéria, consideram que Deus 
nada mais é no mundo do que um preguiçoso espectador dos vários 
resultados dos movimentos fortuitos e necessários dos corpos.” 

The True Intellectual System18 
 
Cudworth pensou no interior de uma outra ciência, respirou uma ou-

tra modernidade, defendeu outros valores, teve preferência por outros 
filósofos. Criticou grandes vultos da filosofia seiscentista, como Descar-
tes, Espinosa, Hobbes e Locke, vendo neles a ameaça materialista. Mas as 
correntes vitalistas e esotéricas que subscreveu inevitavelmente o apro-
ximaram de Leibniz, com o qual partilha um conjunto de teses. 

Um filão comum com Leibniz 

Cudworth seguiu orientações que o afastaram do pensamento filosó-
fico dominante no seu tempo. Mas neste modo de pensar, assente em 
parâmetros anti-mecanicistas, não esteve só. A sua obra é a prova de que 
não é possível traçar um retrato unívoco da modernidade pois nela estão 
presentes diferentes olhares e pontos de vista. A filosofia contra a corren-
te que cultivou contrariou o ateísmo e o materialismo (antigos e moder-
nos) e defendeu a existência de uma inteligência suprema; bateu-se contra 
os nominalistas postulando a realidade eterna das ideias morais; demar-
cou-se do panteísmo naturalista estabelecendo mediações entre Deus e o 
mundo; tentou fortalecer os seus posicionamentos recorrendo à tradição. 
Em termos metafísicos aproximou-se dos neo-platónicos e defendeu uma 
realidade hierarquizada, presidida por um Deus supremo que progressi-
vamente se vai manifestando. As relações deste Deus com a matéria tive-
ram como mediadora uma natureza plástica, responsável pelos princípios 
vitais presentes nos corpos. 

                                                      
18 “(...) those theists who philosophized after this manner, by resolving all the corpo-

real phenomena into fortuitous mechanism, or the necessary and unguided motion 
of matter, make God to be nothing else in the world, but an idle spectator of the 
various results of the fortuitous and necessary motions of bodies.” 

 TIS 1, III, §XLV, p. 220. 
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No campo da filosofia natural Cudworth pactuou com o atomismo, 
aceitando o princípio básico de que nada vem do nada e de que os corpos 
se formaram a partir de outros corpos, embora para ele a matéria não se 
colocasse como a causa determinante dos mesmos. Enquanto fervoroso 
militante anti-ateu procurou tornar visíveis os elos entre religião e filoso-
fia e atribuiu a esta o estatuto de iluminação divina. No domínio gnosio-
lógico defendeu o inatismo, sustentando à maneira platónica a existência 
de marcas divinas, presentes nas ideias inteligíveis partilhadas por todos 
os humanos. 

A ideia de um mundo animado e orgânico, em que os diferentes se-
res se estruturavam a partir de elementos simples levou-o ao conceito de 
mónada. Este ganhou uma particular importância no sistema de Leibniz 
mas Cudworth também o referiu, ficando patente uma comunidade de 
posições no que concerne à imaterialidade e simplicidade das mónadas e 
ao facto de serem constitutivas de toda a realidade. Em The True Intellec-
tual System Cudworth sustentou que:  

 
“Um ser que pensa é uma mónada, ou uma substância simples, e não 
um amontoado de substâncias; enquanto que nenhum corpo ou coisa 
extensa não é uma substância mas muitas; do qual [corpo] toda a parte 
mínima concebível é por si mesma uma substância.” 

Cudworth, The True Intellectual System19 
 
É uma tese que reencontramos em Leibniz quando iniciou a sua Mo-

nadologia com a definição deste conceito:  
 
“A Mónada de que iremos aqui falar não é mais do que uma subs-

tância simples que entra nos compostos; simples, isto é, sem partes.”  

Leibniz, Monadologia20 
 
A relação entre matéria e vida foi um problema que ambos procura-

ram resolver, de modo a ultrapassar dicotomias, num combate a um me-
canicismo que se lhes afigurava redutor. De igual modo contrariaram a 
tese cartesiana dos animais máquina, aceitando neles a presença de almas 
e negando que estas se pudessem ter formado a partir da matéria:  
                                                      
19 “A thinker is a monad, or a simple substance, and not a heap of substances; where-

as no body or extended thing is one but many substances; every conceivable or 
smaller part thereof being a real substance by itself.” 

 TIS, 3, V, III, p. 395. 
20 “La Monade, dont nous parlerons icy, n’est autre chose qu’une substance simple 

qui entre dans les composés; simples, c’est à dire sans parties.” 
 Leibniz, Monadologie, § 1, GP 6, p. 607.  
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“Temos que aqui condenar aquela doutrina de alguns professos teístas 
e cristãos dos últimos tempos, que fazem originar todas as almas, não 
só as sensitivas nos animais, mas também as racionais nos homens, a 
partir da matéria.” 

Cudworth, The True Intellectual System21 

A propósito da percepção que considera uma qualidade comum a to-
dos os existentes Leibniz escreveu:  

 
“E foi no que os cartesianos falharam muito, tendo contado como nada 
as percepções que não são apercebidas. Foi também o que lhes fez 
crer que só os espíritos eram mónadas e que não havia almas nos ani-
mais nem outras enteléquias.” 

Leibniz, Monadologia § 1422 

Para o filósofo inglês havia uma escala de entidades ou perfeições no 
Universo e o mais alto não podia provir do mais baixo, portanto nunca a 
vida podia originar-se de um corpo morto e sem sentidos. Segundo ele as 
almas foram criadas por Deus e dele dependem nas suas contínuas trans-
formações. Leibniz falou-nos de um Deus que se revelou por fulgurações 
contínuas produzindo mónadas que só ele poderia aniquilar e que conti-
nuamente se ajustavam em múltiplas combinações.  

Embora negando a transmigração, Cudworth defendeu uma certa vi-
talidade corporal depois da morte, admitiu a corporeidade dos anjos pois 
só Deus era totalmente espiritual, teses igualmente presentes no pensa-
mento de Leibniz. 

O diferendo sobre “a(s) natureza(s) plástica(s)” 

“E agora acabámos a nossa primeira tarefa que era dar conta da natu-
reza plástica.” 

Cudworth, The True Intellectual System23 
                                                      
21 We must needs here condemn that doctrine of some professed theists and Chris-

tians of lattter times, who generate all souls, not only the sensitive in brutes, but 
also the rational in men, out of matter.” 

 Cudworth, The True Intellectual System 
 TIS, 3, V, III, p. 437. 
22 “Et c’est en quoi les Cartésiens ont fort manqué, ayant compté pour rien les per-

ceptions, dont on ne s’aperçoit pas. C’est aussi ce qui les a fait croire que les seuls 
Esprits étaient des Monades et qu’íl n’y avait point d’Ames des Bêtes ni d’autres 
Entéléchies.” 

 GP 6, §14, pp. 608-609 
23 “And now we have finished our fist task, which was to give an account of the 

plastic nature.” 
 TIS, 1, III, §XXXVII, p. 217 
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Um tema que ligou Leibniz e Cudworth foi o da(s) natureza(s) plás-
tica(s) sobre o qual os dois filósofos se interessaram embora defendessem 
diferentes perspectivas24. Tal como Henry More e Stahl, Cudworth ques-
tionou a dicotomia cartesiana entre espírito e matéria e tentou ultrapassá-la 
através de uma entidade mediadora. Esta teria como função estabelecer 
relações entre essas duas substâncias, apresentadas como absolutamente 
diferentes e, como tal, de difícil inter-actuação. Avançou com o conceito 
de natureza plástica, termo que também usou no plural. As “plastic natu-
res” ou “formative natures” eram entendidas como a presença, nos corpos 
particulares, de uma entidade que se assemelhava aos princípios orgâni-
cos situados entre a matéria e o espírito. Nessas naturezas estavam conti-
das as leis do movimento, o que as tornava responsáveis pelos processos 
mecânicos. A sua função era organizar o mundo material, prescindindo 
de um recurso directo a Deus.  

Cudworth considerava razoável inferir a existência de uma entidade 
mediadora entre Deus e a matéria, pela qual a divina providência assegu-
rasse a regularidade das leis que organizam o mundo. Tal hipótese dis-
pensava o recurso a certo tipo de explicações, para ele erróneas, como as 
que elegiam a matéria como causa determinante do movimento e da vida 
(à maneira de Hobbes) ou as que recorriam a uma actuação miraculosa de 
Deus que constantemente estabelecia relações entre espírito e matéria (à 
maneira de Malebranche), ou as que entendiam Deus como um mero 
espectador da ordem do mundo (à maneira de Descartes). Contrariar a 
existência da natureza plástica levaria quer à defesa de um acaso a presi-
dir à formação do mundo, quer à de uma criação apresentada completa 
desde o seu início. Enquanto crítico destas teses Cudworth pensou encon-
trar uma solução mais adequada para a conciliação entre espírito e maté-
ria. A ideia de uma natureza plástica (ou de naturezas plásticas enquanto 
manifestações da mesma) foi recorrentemente trabalhada em The True 
Intellectual System, sobretudo nos livros III e IV25. Note-se que isto não 
                                                      
24 Cudworth abordou esta temática ao longo da sua obra The True Intellectual System, 

e sintetizou as suas conclusões no apêndice ao capítulo III do livro 1, num texto inti-
tulado “The digression concerning the Plastic Life of Nature”, pp. 280-284.  

 Leibniz debruçou-se sobre o tema na correspondência com Damaris Cudworth, 
Lady Masham, Letters to Leibniz, LEIBNIZ, Die Philosophischen Schriften, 7 
vols., ed. Gerhardt, Hildesheim, Olms, 1962, vol. 3, pp. 337- 375. (Usaremos GP 
quando citarmos esta edição). Retomou este assunto em Considérations sur les 
Principes de Vie et sur les Natures Plastiques, par l’ Auteur du Systeme de l’ 
Harmonie preétablie e Eclaircissements sur les Natures Plastiques et les Principes 
de Vie et de Mouvement par l’ Auteur du Systeme de l’ Harmonie preétablie, GP 6, 
pp. 539-555.  

25 Cudworth fala de uma natureza plástica geral e refere-se frequentemente a mani-
festações da mesma nos seres singulares. Vj. por ex. uma das suas múltiplas sínte-
ses sobre este tema em 1, III, XXXVIII, § 25, p. 271. 
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representava novidade pois, como Cudworth assinalou, os pagãos na sua 
maioria, embora com argumentos pouco consistentes, consideraram Deus 
difundido no mundo. Postularam diferentes deuses dado que entenderam 
a pluralidade como sendo mais consentânea com o divino: 

 
“Esta alma do mundo foi admitida por esses Pagãos como não sendo 
uma substância incorpórea, tendo-se concluído que era também um 
corpo (...) mas um corpo subtil e ligeiro.” 

The True Intellectual System26 
 
A posição crítica desenvolvida por Cudworth face às correntes ateís-

tas deveu-se sobretudo ao facto de elas terem substituído a Divindade 
pela natureza plástica e de terem por vezes identificado esta com a maté-
ria. Na verdade alguns pagãos pensaram o mundo como um grande ani-
mal dotado de alma. Por isso aceitaram a existência de uma força divina 
em todas as coisas entendendo-a como uma espécie de razão que se dis-
seminava pelos corpos, teses que o filósofo inglês tentou corrigir. Para ele 
a natureza plástica correspondia à recuperação da “anima mundi” platóni-
ca pois segundo Platão ela estava instalada nas almas particulares dos 
animais, dos seres inanimados e dos homens. Esta ideia foi retomada por 
Aristóteles que encarou a natureza plástica como a arte divina corporiza-
da na matéria mostrando que ela actuava como um princípio interno, 
“uma alma viva ou uma lei inserida nela”27.  

Na sequência de Aristóteles, o filósofo inglês entendeu a natureza 
plástica como uma espécie de intelecto que regia o todo e que organizava 
as plantas, os animais e os minerais; a sua acção exercia-se sobre as dife-
rentes sementes (ou naturezas plásticas particulares) que nestes se encon-
travam, levando a que se desenvolvessem. A natureza plástica era uma 
energia vital, destituída de consciência ou de intenção, uma espécie de 
espírito que inconscientemente concretizava as suas funções, levando a 
que gradualmente se cumprisse um plano para o mundo. Tal como existia 
uma simpatia vital destituída de consciência, a ligar a nossa alma ao nos-
so corpo, esta energia também actuava em todo o universo corpóreo e 
concretizava-se nos princípios plásticos particulares que enformam a vida 
das coisas. A natureza plástica não hesita nem delibera, não busca nem se 
arrepende, desenrola-se naturalmente manifestando a providência divina.  

                                                      
26 “This soul of the world was by such of these Pagans as admitted no incorporeal 

substance, itself concluded to be a body too (...) but a most subtle and swift body.”  
 TIS, 2, IV, XXXIV, p. 286. 
27 “a living soul or law in it.” 
 TIS III, p. 236. 
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É uma natureza artificial e a partir dela Deus influencia o mundo 
através de leis que o regulam. As leis divinas que comandam o mundo 
são provenientes de uma causa operativa que produz efeitos. E estes não 
se explicam pelo acaso nem por razões mecânicas. A natureza plástica 
surgiu a Cudworth como a resposta adequada para estabelecer as relações 
de Deus com a sua criação pois apresentou-se-lhe como um instrumento 
subordinado a Deus, um princípio intermediário a assegurar o cumpri-
mento das leis naturais, uma mostra da providência divina que ao expan-
dir-se imprimiu marcas nas suas criaturas28. Por meio dela Deus deixou 
sinais na criação e manifestou a sua vontade. E assim teríamos como que 
uma imanência de Deus no mundo, evitando-se soluções milagrosas co-
mo o ocasionalismo de Malebranche. Os corpos necessitam de um princí-
pio de movimento. A natureza plástica resolve o problema da unificação 
do movimento de todos os corpos do universo. Dela Cudworth escreve 
que é “um princípio energético e efectivo, constituído pela Divindade 
para o aparecimento das coisas passageiras” e que “é o verdadeiro e au-
têntico destino da matéria, ou do mundo corpóreo29. 

O conceito de “natureza plástica” tal como Cudworth o recuperou, 
deu origem a uma série de considerações nem sempre pacíficas tendo 
sido particularmente relevantes as críticas de Le Clerc e Bayle. As opini-
ões destes preocuparam não só o filósofo inglês mas também a sua filha, 
Lady Masham. Esta, na correspondência que estabeleceu com Leibniz, 
referiu-se ao diferendo, procurando ganhar o autor da Monadologia para 
a causa de seu pai. Cudworth tinha ficado particularmente afectado com 
as críticas de Bayle. Para o autor do Dictionnaire Historique et Critique 
era confuso aceitar que algo não consciente pudesse agir segundo um 
plano regular; por isso duvidou da responsabilidade da natureza plástica 
no desenvolvimento de todos os seres criados. Para além deste tópico que 
considerava absurdo, também Bayle levantara problemas quanto à proxi-
midade entre as teses de Cudworth e o mecanicismo cartesiano. Via na 
filosofia do platónico de Cambridge uma série de implicações que pode-
riam abrir a porta ao ateísmo. Le Clerc envolveu-se na polémica embora 
não partilhasse esta última objecção. Na sua perspectiva as naturezas 
plásticas não representavam qualquer desvio à ortodoxia cristã pois surgi-
am como instrumentos nas mãos de Deus, de quem recebiam o poder.  

                                                      
28 TIS 1, III, § XXXVII, p. 224. 
29 “(...) an energetical and effectual principle, constituted by the Deity, for the bring-

ing of things decreed to pass.”  
 “(...) it is the true and proper fate of matter, or the corporeal world.” 
 TIS, pp. 249-50. 
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O volume III da edição de The True Intellectual System integra um 
texto de Le Clerc onde fica bem patente o modo como ele considerou o 
pensamento de Cudworth30. Analisando criticamente a tese, recorrente 
nesta obra, de que nada pode provir do nada, Leclerc aceitou a contesta-
ção da mesma empreendida pelo filósofo inglês, para quem Deus pode 
criar algo que não existia anteriormente. Tudo tem que ter uma causa e a 
matéria não podia constituir-se como causa eficiente de corpos e de men-
tes. Embora seja difícil explicar a relação entre a perfeição divina e as 
criaturas, a criação é inatacável. Ela implica a participação de uma vonta-
de divina e esta ultrapassa os nossos limites. Aceitamo-la mas não a con-
seguimos explicar, atitude que os ateus não percebem mas que Cudworth 
procurou a todo o custo salvaguardar com o seu conceito de “natureza 
plástica”. Deus enquanto causa da matéria deverá ter alguma relação com 
ela. Daí os teólogos falarem da sua imensidão e da sua omnipresença, ou 
mesmo de Deus como “o lugar” (the Place) onde as coisas estão conti-
das31. Tem que haver em Deus algo que corresponda à extensão infinita, 
contudo a matéria é divisível e Deus não o é. Embora não possua o atri-
buto da solidez é capaz de a conferir aos corpos. 

Para Le Clerc apenas podemos dizer que as coisas materiais foram 
criadas por Deus, embora não percebamos o processo de tal criação. A 
solução apresentada por Cudworth quanto à existência de uma mediação 
(ou de entidades mediadoras) não se lhe afigurava convincente.  

Através de Lady Masham (filha de Ralph Cudworth), Leibniz foi le-
vado a entrar nesta polémica, da qual tirou dividendos para consolidar a 
apresentação do seu Systhème Nouveau, conciliando Antigos e Modernos 
e reforçando a ideia de que tudo tem a ver com tudo.  

Leibniz e a inutilidade das naturezas plásticas 

A correspondência entre Damaris Masham e Leibniz levou este a 
pronunciar-se sobre o conceito de natureza plástica32. Preocupada com as 
críticas de alguns pensadores marcantes do tempo, Lady Masham tentou 
fazer de Leibniz um aliado na campanha em defesa de seu pai. Assim 
iniciou o relacionamento com o filósofo, oferecendo-lhe The True In-
tellectual System of the Universe. Este, como sempre, tentou estabelecer 
                                                      
30 Veja nota 16. O texto de Le Clerc é identificado como “Le Clerc’s Observations” 

(TIS 3, V, pp. 133-139). 
31 “This opinion was embraced by Philo Jedaeus (...) he says that God is to be called 

the Place, since he contains all things and is contained by none.” 
 TIS, 3, p. 137. 
32 Este tópico recupera parte da minha comunicação “As Mulheres de Leibniz”, feita 

ao Colóquio Internacional de Leibniz, em Novembro 2010. 
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consensos. Nas primeiras missivas mostrou-se agradado com a oferta 
desta obra na qual realçou “a muita erudição e outra tanta luz”33. No en-
tanto, perante a insistência de Masham para obter a sua aprovação quanto 
às “plastic natures”, Leibniz viu-se obrigado a clarificar posições. Assim 
assumiu afinidades com Cudworth em certas teses, como a negação do 
fatalismo, o sentido inato de justiça, a crítica ao hilozoísmo, a necessária 
união das almas a corpos orgânicos, a rejeição do mecanicismo, nas suas 
formas atomista e cartesiana. Admitindo de um modo genérico o conceito 
de natureza plástica, não deixou de pôr em causa a sua utilidade – não via 
necessidade de recurso a algo exterior aos próprios objectos quando a 
explicação do modo como evoluíam e se movimentavam se podia encon-
trar neles mesmos:  

 
“No que respeita à natureza plástica, admito-a em geral e creio com o Sr. 
Cudworth que os animais não foram formados mecanicamente por algo 
não orgânico (...). No entanto, sou da opinião que essa força plástica é 
ela própria mecânica e consiste numa pré-formação e em órgãos já ex-
istentes, que foram os únicos capazes de formar outros órgãos.” 

Leibniz a Lady Masham34 
 
Desejosa de afastar definitivamente as críticas de Bayle, que segun-

do ela deturpavam o que Cudworth realmente escrevera, Lady Masham 
analisou algumas das acusações do autor do Dictionnaire Historique et 
Critique, mostrando que eram infundadas: nunca o seu pai pactuara com 
o mecanicismo cartesiano nem alguma vez negara Deus como causa dos 
efeitos da natureza; muito menos duvidara da criação. No seu entender as 
teses de Cudworth não conduziam ao ateísmo pois as naturezas plásticas 
eram meras executantes do poder divino e não constituíam qualquer ame-
aça ao mesmo:  

 
“(...) o meu pai está muito longe de afirmar semelhante coisa, pois ele 
defende que as operações da natureza plástica são essencial e necessari-
amente dependentes das ideias que se encontram no intelecto divino.” 

Masham a Leibniz35 

                                                      
33 “beaucoup d’ erudition et autant de lumiere, jointes ensemble.” 
 Leibniz a Lady Masham, Carta I, GP 3, p. 336. 
34 “Pour ce qui est de la nature plastique, je l’admet en general et je crois avec M. 

Cudworth, que les animaux n’ ont pas esté formés mecaniquement par quelque 
chose de non organique (...) Mais je suis pourtant d’ opinion que cette force plas-
tique est mecanique elle mème et consiste dans une preformation et dans des or-
ganes déja existens, qui ont esté capables de former d’ autres organes.” 

 GP 3, p. 368. 
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Perante esta insistência Leibniz endureceu as suas posições e a cor-
respondência terminou abruptamente, talvez por Lady Masham ter com-
preendido que uma continuação da mesma apenas serviria o filósofo ale-
mão e não os intentos dela procurando redimir o pai. De facto, na carta 
XII Leibniz reiterou a sua tese da harmonia pré-estabelecida pela qual a 
hipótese de uma natureza plástica ficaria de uma vez por todas anulada. 
Já anteriormente (carta IV) Masham questionara esta tese, que aliás lhe 
aparecia como uma “uma mera hipótese” engendrada por Leibniz para 
resolver as questões levantadas pelos conceitos de substância, de alma e 
de corpo. Ora enquanto hipótese não se lhe poderia atribuir um estatuto 
de verdade.  

Leibniz respondeu-lhe que a harmonia pré estabelecida era “algo mais 
que uma hipótese” (carta V ) visto que se nos impunha como mais inteligí-
vel do que qualquer outra e, consequentemente, como altamente provável, 
por ser conforme à sabedoria de Deus, ao nosso entendimento e à ordem 
das coisas. Apresentou como inovador o seu “sistema da natureza” no qual 
defendia uma finalidade relativamente à qual tudo no mundo se organizava. 
Os corpos contêm inúmeras virtualidades. O desenrolar das mesmas leva a 
um permanente desenvolvimento, orienta-os para um fim comum, sintoni-
za-os com os restantes corpos bem como com as almas, de modo que tudo 
aparece ligado. Em todos os corpos há predisposições para que realizem 
actos inconscientes, cuja concretização serve o Todo. O Universo foi pre-
viamente concertado por um Deus arquitecto que no seu início estabeleceu 
relações entre todas as coisas, mesmo entre as que pareciam irremediavel-
mente díspares, como o espírito e a matéria. Para explicar as relações entre 
estas duas entidades não precisamos de recorrer ao milagre mas também 
não são necessárias as naturezas plásticas.  

O tema da inutilidade das “plastic natures”, suplantado pela tese da 
harmonia pré-estabelecida, foi retomado posteriormente noutros textos de 
Leibniz, nomeadamente em Considérations sur les Principes de Vie et 
sur les Natures Plastiques ..... e Eclaircissements sur les Natures Plasti-
ques et les Principes de Vie et de Mouvement . Nestes escritos percebe-
mos o interesse das posições de Cudworth na consolidação de algumas 
teses leibnizianas pois foram propícias a um reforço da harmonia pré-
-estabelecida. Com esta hipótese Leibniz acrescentou as provas da exis-
tência de Deus, apresentando-o como o supremo arquitecto, indispensável 
para manter uma ligação e concertação de tudo com tudo:  

 

                                                                                                                        
35 “But my father is so far from asserting any such thing as this, that he holds the 

operations of the plastic nature to be essentially and necessarily dependent on the 
ideas in the divine intellect.” 

 Lady Masham a Leibniz, Carta XI, GP 3, p. 371. 
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“Este sistema da harmonia pré-estabelecida fornece uma nova prova até 
aqui desconhecida da existência de Deus, porque fica bem patente que o 
acordo de tantas substâncias, das quais uma não tem influência sobre a 
outra, só poderia vir duma causa geral, da qual todas dependem.” 

Leibniz, Considérations36 
 
A propósito das naturezas plásticas Leibniz também desenvolveu 

nos dois textos referidos alguns dos seus temas maiores. Estão neste caso 
a negação da geração e da morte, a atribuição de almas a todos os orga-
nismos, a teoria da pré-formação, a uniformidade de toda a natureza, a 
organização da matéria até ao infinito. Em concordância com Cudworth, 
aceitou a existência de princípios de vida (que também designou por al-
mas) disseminados na natureza e dotados de percepção e apetite. Mas 
entendeu que os movimentos dos corpos, bem como as alterações que 
sofriam, se deviam a tudo ao que neles está virtualmente contido. Discor-
dou de Descartes quando este conferiu à alma um poder sobre o corpo e 
quando defendeu que só o homem tem alma. Esta está presente em todos 
os corpos:  

 
“Apenas divirjo do Sr. Descartes sobre este assunto, porque reconheço 
que nos outros corpos organizados da Natureza há almas ou algo de 
semelhante, dotado de percepção e de apetite.” 

Eclaircissements37 
 
As críticas de Leibniz não se dirigiram só a Descartes e aos mecani-

cistas. Também visaram o ocasionalismo de Malebranche, com o seu 
recurso a uma permanente actuação miraculosa de Deus, responsável 
pelas relações causais entre matéria e espírito. O autor da Monadologia 
estava verdadeiramente convencido de que a sua hipótese era a mais raci-
onal, e de que, melhor do que qualquer outra, conseguiria resolver pro-
blemas aparentemente insolúveis:  

 
 

                                                      
36 “Ce systeme de l’Harmonie preétablie fournit une nouvelle preuve inconnue 

jusqu’icy de l’Existence de Dieu, pouisqu’il est bien manifeste, que l’accord de 
tant de substances, dont l’ une n’a point d’ influence sur l’autre, ne sauroit venir 
que d’une cause generale, dont elles dependent toutes...” 

 Considérations, GP 6, p. 541. 
 O mesmo argumento é retomado no final do segundo texto (GP 6, p. 555). 
37 “Je diffère seulement de M. Descartes sur ce sujet, en ce que je reconnois encor 

dans les autres corps organisés de la Nature des ames ou quelque chose 
d’approchant, doué de perception et d’appetit.” 

 Leibniz, Eclaircissements, GP 6, p. 547. 
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“(...) podemos dizer que a melhor filosofia se mostra também como a 
mais conveniente em tudo com a razão, nada havendo que se lhe possa 
opor.” 

Leibniz, Considérations *38 
 
Houve aspectos em que Leibniz acompanhou Cudworth, manifes-

tando uma total sintonia. Um deles dizia respeito à imortalidade dos prin-
cípios de vida. Ambos negaram a morte, quer das almas quer dos corpos. 
A morte, tal como o nascimento, não seria mais do que uma transforma-
ção. Outro ponto de convergência prendeu-se com a existência de uma 
matéria organizada nas suas partes mais ínfimas, tese que ambos profes-
saram: 

 
“E reforço esse sentimento do Sr. Cudworth considerando que a maté-
ria ordenada por uma sabedoria divina deve ser essencialmente orga-
nizada em todo o lado, e que assim há máquina nas partes da máquina 
natural, até ao infinito.” 

Considérations *39 
 
No entanto, contrariamente a Cudworth e aos helmontianos, Leibniz 

dispensou as naturezas plásticas. Considerou-as desnecessárias para ex-
plicar as transformações dos corpos orgânicos visto que tudo se explicaria 
por pré-formação. Note-se que, para ele, os platónicos de Cambridge não 
representariam quaisquer ameaças de ateísmo nem as teses de Cudworth 
poriam em causa a existência de Deus. Os princípios vitais dispersos pela 
natureza não constituíam um perigo para os crentes. A censura leibnizia-
na às naturezas plásticas (ou naturezas formativas como por vezes lhes 
chamou) teve na sua base um princípio económico – não precisou delas e 
como tal dispensou-as.40 Até porque estes elementos mediadores não 
prescindiam do recurso a uma actuação divina. Foi Deus que criou a natu-
reza, dotando-a de determinadas propriedades e orientando o desenrolar 
das mesmas:  

 

                                                      
38 “(...) on peut dire, que c’est la premiere fois que la meilleure philosophie se 

monstre aussi la plus convenable en tout avec la raison, ne restant rien qu’on 
puisse luy opposer.” 

 Leibniz, Considérations *, GP 6, p. 542. 
39 “Et je fortifie ce sentiment de M. Cudworth en donnant à considerer que la matiere 

arrangée par une sagesse divine doit estre essentiellement organisée partout, et 
qu’ainsi il y a machine dans les parties de la machine naturelle à l’infini.” 

 Leibniz, Considérations *, GP 6, p. 544. 
40 “Non mi bisogna, e non mi basta” 
 Ibidem. 



56  Maria Luísa Ribeiro Ferreira 

 

“Deus deve portanto dirigi-las em cada passo (...) o que torna essas 
substâncias plásticas totalmente inúteis.” 

Eclaircissements41 
 
A terminar diremos que se Cudworth não despoletou o aparecimento 

da tese da harmonia pré-estabelecida, os seus escritos foram ocasião para 
que Leibniz a desenvolvesse de um modo acessível a um público mais 
lato. Na linha do neo-platonismo Cudworth elegeu a(s) “natureza(s) plás-
tica(s) como possibilidade de operar sínteses e lançar pontes entre reali-
dades aparentemente opostas. Leibniz também se preocupou com este 
tema mas tentou resolvê-lo diferentemente. Um e outro tocaram no cerne 
da questão do Uno e do múltiplo, do mesmo e do outro, do semelhante e 
do diferente. A relação que entre ambos se estabeleceu deveu-se a Lady 
Masham que preocupada em salvaguardar o bom nome do pai, recorreu 
ao filósofo alemão. Mas este esteve sobretudo interessado em mostrar a 
consistência interna das suas teses, quer as que poderiam superar a hipó-
tese das naturezas plásticas, quer outras de cariz ético, gnosiológico e 
metafísico. A correspondência entre Leibniz e Masham foi extremamente 
útil para uma melhor compreensão do pensamento leibniziano e motivou-
-nos à leitura da obra de Cudworth. Os investigadores leibnizianos devem 
ao platónico de Cambridge, bem como à filha, o facto de Leibniz, estimu-
lado pelas questões que levantaram, ter procurado resolvê-las, abrindo 
com a sua filosofia outros pontos de vista. 

 

RESUMO: 

O presente artigo visa demonstrar que o hermetismo foi uma corrente de 
pensamento presente (e influente) na modernidade seiscentista apresentando 
interpretações  desta época em que tal tese é relevante, nomeadamente Frances 
Yates e  Paolo Rossi. Este tema é desenvolvido a partir de um autor – Leibniz – 
do qual se destacam as ligações com o hermetismo, apresentando-se o seu  
diferendo com Ralph Cudworth, a propósito do tema das naturezas plásticas.  

 

 

 

 

                                                      
41 “Dieu les doit donc diriger à chaque pas (...) ce qui rend ces substances plastiques 

tout à fait inutiles.” 
 Leibniz, Eclaircissements, GP 6, p. 555. 
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RÉSUMÉ 

L’article “Leibniz et l’hermétisme” veut démontrer que l´hermétisme fut 
une orientation de pensée présente (et influente) dans la modernité du 17ème 
siècle, présentant des interprétations de cette époque  où l’on peu reconnaître  
cette thèse, surtout celles de Frances Yates et de  Paolo Rossi. Cette thématique 
est développée à partir d’un philosophe – Leibniz – duquel on souligne les 
liaisons avec l’hermétisme, en  problématisant sa controverse avec Ralph 
Cudworth, à propos du thème des natures plastiques. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


