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No parágrafo §32 da Monadologia1, Leibniz enuncia um dos dois 
grandes princípios que regem os nossos raciocínios, designando-o como 
aquele “em virtude do qual consideramos que nada se poderia constituir 
como verdadeiro, ou existente (…) sem que haja uma razão suficiente por 
que é assim e não de outro modo”. O princípio da razão suficiente é aque-
le que sustenta que a partir do momento em que uma coisa é, a sua sim-
ples existência fáctica integra, por si só, uma razão que a sustente. Por 
outras palavras, do simples facto de uma coisa ser, pode inferir-se que há 
mais razão para essa coisa ser do que não ser, isto é, que é melhor que 
seja do que não seja. Na verdade, o princípio da razão suficiente tem 
como uma das suas funções fundamentar a tese de que este é o melhor 
dos mundos possíveis. Com efeito, Leibniz não afirma que seja irrecusá-
vel ou evidente que este é “o melhor dos mundos possíveis”. O que sim 
sustenta como irrecusável é a afirmação de que o “mundo existe”, inde-
pendentemente do enquadramento categorial que se lhe reconheça. Ora, 
inseparável desta realidade, apresentada como “fáctica”, Leibniz introduz 
a seguinte relação: uma vez que existe o mundo há uma razão, um motivo 
para tal. Esta é a primeira explicação do princípio: há uma razão incorpo-
rada na própria facticidade. A segunda explicação que é forçoso introdu-
zir prende-se com a seguinte dificuldade: “se é irrecusável a afirmação de 
que o mundo existe, não parece, contudo, ser irrecusável que seja o me-
lhor”. É então necessário recorrer à consideração de que o mundo, só 
pode provir de um ser omnipotente, ainda que não seja possível explorar 
exaustivamente este ponto. No entanto, partindo desta realidade para 
Leibniz, a verdade é que não é concebível que havendo um mundo, como 
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há, que saiu das mãos de um ser omnipotente, como Leibniz confirma, 
este não seja o melhor que possa ser, sob pena de se ver posta em causa a 
omnipotência do seu autor. Neste sentido, compreende-se que o mundo 
existir e ser o melhor, são para Leibniz duas verdades inseparáveis: 
emergindo da possibilidade de ser ou não ser, o mundo não pode deixar 
de ser o melhor. Dito por outras palavras, Leibniz aliou à facticidade do 
mundo a sua “maior perfeição possível” através da formulação do princí-
pio da razão suficiente. Este último, então, assume-se como a condição 
de possibilidade de entender este mundo como o melhor dos mundos 
possíveis, o que se deve ao facto de contar com duas premissas. Por um 
lado, a ideia, da qual Leibniz parte, de que mundo é obra de um autor 
sumamente perfeito; por outro, a evidência fáctica de que o mundo existe. 
Esta última é trabalhada pelo princípio da razão suficiente do seguinte 
modo: há um motivo pelo qual o mundo (e cada coisa que o integre) exis-
te, caso contrário não existiria. Ora, acrescentando-se a esta a omnipotên-
cia e perfeição do autor do mundo, resulta um princípio do melhor. Efec-
tivamente, não só uma coisa tem uma justificação para existir como essa 
existência tem necessariamente de ser impregnada por um princípio do 
melhor.  

Penetrando um pouco mais profundamente na tese do melhor dos 
mundos possíveis, é imprescindível ter em conta que a harmonia é vista 
só por Deus; assim como é para Deus que remete a maior perfeição do 
mundo, é a Deus, exclusivamente, que compete ver o mundo como o que 
mais genuinamente é: o melhor possível. Em diversos passos Leibniz 
considerou o facto de que tudo o que existe no mundo está perfeitamente 
integrado na perfeição universal – na harmonia universal, o que leva a um 
breve mas forçoso apontamento. Não se trata de que cada uma das reali-
dades do mundo, cada um dos seus pormenores, seja o melhor possível, 
isto é, que nada no mundo pudesse ser melhor do que o que é, considera-
do em si mesmo. Se uma tese deste tipo estivesse em causa, Leibniz seria 
defensor de um equilíbrio universal e não propriamente de uma harmonia 
universal. Efectivamente, cada existente no mundo não contém um idên-
tico grau de perfeição (que faria do mundo um mundo perfeitamente 
equilibrado e homogéneo); pelo contrário, no “pormenor” o mundo en-
cerra realidades que poderiam ter graus de perfeição superiores e variá-
veis. O que se encontra contido na ideia de uma harmonia universal é 
precisamente a conjugação do que se poderiam considerar eventuais “de-
sequilíbrios” numa harmonia perfeita do conjunto. O núcleo deste ponto 
traduz-se em que a um ponto de vista, um pormenor do mundo, com fre-
quência não se apresenta a perfeição máxima possível; mas essa mesma 
limitação – ou mesmo “imperfeição” – é uma peça fundamental e inte-
grante da perfeição universal, ou seja da harmonia universal. A razão 
suficiente é o princípio que acompanha e como que viabiliza a tese do 
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melhor dos mundos possíveis ou, nos termos de Leibniz, “é o modo de 
obter tanta variedade quanta possível, mas com a maior ordem que se 
possa, isto é, o modo de obter tanta perfeição quanta se possa” (MO, 
§58). A par do princípio da razão suficiente, e na mesma linha de argu-
mentação, é importante referir a relevância do designado princípio de 
conveniência na observação do mundo como o melhor dos mundos pos-
síveis. É necessário ter em conta que é através deste princípio que se pos-
tula a realidade fáctica – muito particularmente, a realidade contingente – 
como impregnada de um princípio do melhor, o qual é o bastante para 
justificar a sua existência. Neste sentido, seria um equívoco procurar a 
“bondade” das coisas criadas a posteriori, isto é, começar por deparar 
com determinada realidade existente e, num segundo momento, empre-
ender uma procura de determinações dessa realidade que dêem provas da 
sua bondade. É na medida em que existe que uma realidade prova que é 
boa e, nesse sentido, que se justifica “por si mesma”.  

Ora, a par do papel do princípio da razão suficiente na formulação 
da tese do melhor dos mundos possíveis, é necessário ter em conta a sua 
relação com os “existentes” no mundo, ou nos termos de Leibniz, com 
cada mónada em concreto. Como se sabe, uma mónada é um princípio de 
acção perfeitamente imanente em virtude de ser “uma substância simples 
(…) sem partes” (MO, §1). Uma substância não é um sustentáculo de 
determinações, o denominador comum de um conjunto de elementos 
variáveis ou facultativos. Ante as dificuldades que supõe compreender a 
variabilidade de acidentes num ente (a saber até quando permanece a 
substância na falta ou mudança dos acidentes), na ontologia de Leibniz, a 
definição de substância encontra-se num registo muito particular. Com 
efeito, é exclusivamente na acção de uma mónada (a sua percepção), que 
se fixa a sua substancialidade e com ela a sua individualidade. Por outras 
palavras, a simplicidade e a singularidade de uma substância, de uma 
mónada, manifesta-se exclusivamente pela sua actividade, que a torna 
irrepetível: e a actividade da mónada não é mais do que aquilo a que Lei-
bniz chama a sua percepção. Na verdade, sendo imanente a acção de cada 
mónada (que não sofre quaisquer influências de outras mónadas), ela está 
gerida (determinada) pelo princípio da razão suficiente. Dito por outras 
palavras, cada mónada tem o maior grau de perfeição que pode ter, de 
acordo com a harmonia do universo. No entanto, tal poderia significar um 
imediato infortúnio da mónada, ao ver-se privada de um grau de perfei-
ção superior em “benefício” do conjunto perfeitamente harmonioso do 
universo. Ora, nos termos em que Leibniz apresenta a questão, a tese da 
harmonia universal implica não só o melhor do todo – do universo em 
geral – mas também o melhor para cada mónada. Assim, “Deus ao orde-
nar o todo teve em atenção cada parte, e particularmente cada mónada” 
(MO, §60). Neste sentido, poderia então perguntar-se de que modo está 
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presente em cada mónada a harmonia do universo? A mónada tem pre-
sente a harmonia do universo porque a representa, isto é, porque a perfei-
ção universal está nela presente em “ponto pequeno”. Com efeito, a este 
respeito é necessário distinguir e conciliar dois aspectos: por um lado 
considerar o carácter representativo da mónada; por outro lado, admitir 
que a representação da mónada “corresponde” à harmonia universal. A 
respeito do primeiro aspecto, o que Leibniz detecta é que cada ponto de 
actividade, isto é, cada mónada, é perfeitamente imanente, age por si 
mesma sem qualquer influência do exterior. O núcleo do que se poderia 
chamar a identidade de uma substância, não se situa no âmbito das suas 
determinações, ou seja, que sejam estas a constituir a essência da subs-
tância, admitindo-se assim uma margem de indeterminação para a móna-
da. Pelo contrário, a mónada está perfeitamente determinada, o que signi-
fica que cada uma das determinações está nela a priori, é em primeiro 
lugar “expressão” da mónada (e não um apêndice da substância, a qual se 
tornaria um simples substrato, sem que as suas diversas determinações 
formassem uma verdadeira unidade). Relativamente ao segundo aspecto, 
é importante considerar-se, o que em grande medida já foi abordado, que 
a harmonia do universo não é, nem pode ser “transparente” para a própria 
mónada, pois de outra forma “cada mónada seria uma divindade” (MO, 
§60). Sendo assim, retome-se a questão: de que forma tem cada mónada, 
na sua natureza representativa, presente a harmonia? Finalmente, a mó-
nada representa o universo na medida em que é tida como “um espelho 
vivo do universo” (MO, §832). Efectivamente, a noção de vivo vai de 
encontro à ideia expressividade da mónada (isto é, que a sua unidade é 
devida à sua própria acção); quanto à ideia de espelho, esta encerra a tese 
de uma “concordância” da expressão da mónada com o próprio aconte-
cimento do universo (que não influi directamente na mónada). Ora, Lei-
bniz define como incontornavelmente confusa a percepção de cada mó-
nada, dada a limitação do seu ponto de vista (impedido de se ultrapassar a 
si mesmo para observar o universo na sua globalidade). Por outras pala-
vras, se é verdade que a harmonia universal está reflectida na percepção 
(completamente imanente, individual, única) de cada mónada, é simulta-
neamente verdade que essa harmonia não é percebida distintamente. Mais 
precisamente, a tese de que a harmonia universal está presente ou é ex-
pressa em cada mónada não poderá estar ‘pendente’ da distinção da per-
cepção (isto é, de uma percepção distinta que confirmasse a própria har-
monia universal); justamente, pelo teor da argumentação de Leibniz, a 
perfeição do universo encontra-se reflectida, “em ponto pequeno”, em 
cada mónada “apesar” da confusão própria da limitação do seu ponto de 
                                                      
2 Expressão utilizada por Leibniz em numerosos textos, como em Briefwechsel  

zwischen Leibniz und Lady Masham,1703-1705, PS.III, p. 347. 
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vista. Com efeito, a forma, mais ou menos distinta, como a perfeição 
universal se acha expressa em cada mónada é como que regulada pelos 
princípios da razão suficiente e da conveniência, que operam no todo e 
em cada parte: isto é, tanto no universo em geral quanto em cada mónada. 
Assim, por um lado, o princípio de conveniência permite que se afirme 
que a expressão de cada mónada é concordante com o melhor mundo 
possível; por outro lado, o princípio da razão suficiente permite que se 
considere a expressão ou percepção de cada mónada como a melhor pos-
sível. Contando com a peculiaridade e o “carácter único” que constitui 
cada ponto de vista, é pertinente considerar um aspecto fundamental: o 
caso especial que constitui o ponto de vista “racional”.  

Tal como se viu até este ponto, compreende-se que cada mónada é 
uma espécie de ‘testemunho activo’ do universo, pois manifesta-o na sua 
própria percepção; mas nos espíritos é necessário acrescentar-se a esta, 
uma outra característica. Como Leibniz descreve, os Espíritos são “ima-
gens da própria Divindade”, ou “uma pequena divindade” (MO, §83). Em 
que radica esta diferença fundamental e em que é que poderá ter algo de 
“problemático”?  

Muito sucintamente, os seres racionais assemelham-se a todos os ou-
tros seres (a todos os outros pontos de vista), enquanto seres dotados de 
percepção, ou seja, na medida em que exprimem por si mesmos, ao seu 
modo, a harmonia universal. No entanto, além de percepção, estes seres 
são dotados de apercepção, que lhes permite, por assim dizer, ter “per-
cepção da percepção”. Esta afirmação exige duas explicações, as duas 
integrantes do que está em causa na natureza dos seres racionais. Por um 
lado, percepção da percepção na medida em que há nestes seres a capaci-
dade de conhecerem a sua própria percepção. Se, como se procurou evi-
denciar, cada ponto de vista exprime o universo à sua maneira, os espíri-
tos são capazes de “perceber” isso mesmo que exprimem, são capazes de 
conhecer-se. Por outras palavras, os espíritos podem exprimir o universo 
não só confusamente mas também, até certo ponto, de modo distinto, isto 
é dispõem da possibilidade de entenderem a própria percepção. Por outro 
lado, e como forma de viabilizar esta capacidade, os espíritos são capazes 
de ter um certo acesso à harmonia universal, ou como Leibniz designa, 
são “capazes de conhecer o sistema do universo” (MO, §83). Noutros 
termos, já não está em causa um simples reflexo da harmonia, mas sim 
uma abertura ao conhecimento desta, na sua globalidade. Esta capacidade 
de não só reflectirem mas de algum modo serem afectados pela harmonia 
universal (enquanto são capazes de a conhecer), e de serem afectados 
pela sua própria percepção, é o que integra aquilo que Leibniz entende 
pela noção de “eu”. Com efeito, a noção de eu não se atribui aos seres 
racionais como algo facultativo, como se a referida possibilidade de co-
nhecer a própria percepção e conhecer a perfeição universal estivesse 
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somente ‘a par’ da simples percepção ou reflexo vivo do universo. Pelo 
contrário, o que Leibniz parece dar a entender é que o que quer que cons-
titua a percepção de cada ponto de vista está, no caso dos espíritos, imer-
so na percepção do eu, a que alguma vez Leibniz se referiu designando-a 
como “experiência imediata” (NE, G. 5, L.VII, cap. VII, p. 392). Noutros 
termos, a percepção dos seres racionais não se dá sem que a ela esteja 
associado um determinado juízo acerca do conteúdo percebido. Insista-se 
em que por “associado” não se entende que estejam em causa dois mo-
mentos diferentes, por hipótese: a) o conteúdo da percepção e b) o juízo 
acerca desse mesmo contudo. Se é verdade que se afirma haver uma in-
terpretação, um acompanhamento de todas as percepções – nos espíritos, 
é importante que este se entenda como um acompanhamento “original”, 
unificador ou integrante da própria percepção. Tal como Leibniz refere, 
“estamos elevados aos actos reflexivos, que nos fazem pensar naquilo a 
que chamamos eu e a considerar que isto ou aquilo está em nós, pensa-
mos no Ser, na Substância, no simples e no composto, no imaterial e no 
próprio Deus; concebendo que o que em nós é limitado, para ele é sem 
limites” (MO, § 30). Neste sentido, é importante que “aquilo a que cha-
mamos eu” seja entendido antes de mais como uma percepção original 
com um carácter de relação. Por outras palavras, qualquer percepção tem 
lugar por ocasião desta experiência original que é a noção de eu.  

Os espíritos, assim, possuem uma dupla característica. Por um lado, 
são semelhantes a Deus, enquanto são capazes de se conhecerem a si 
próprios, de conhecerem o sistema geral do universo, e com ele a sua 
harmonia. Em virtude desta característica, pode-se afirmar que os espíri-
tos são “eleitos” ou “elevados” (MO, §83) da condição de simples subs-
tâncias sensíveis à condição de seres racionais. Por outro lado, é necessá-
rio trazer à consideração que os espíritos estão também, porque não 
podem deixar de estar, confinados à limitação do seu ponto de vista. Por 
outras palavras, a limitação já referida – própria de todas as mónadas 
dispostas no universo, que o reflectem nas características próprias do seu 
ponto de vista – não fica suplantada ou neutralizada pela semelhança, que 
se referiu, entre os espíritos e o próprio Autor do Universo. Com efeito, 
Leibniz dá razão da relação destas duas teses de diversas formas. Uma 
delas, particularmente explícita, prende-se com a ideia de dobra (replis3), 
segundo a qual a possibilidade de ter percepções distintas (própria de 
alguns seres) está ela própria limitada pelo ângulo, se assim se pode di-
zer, no qual as representa. Por outro lado, esta noção significa ainda que 
uma mónada dotada de percepções distintas não pode tê-las “todas ao 
mesmo tempo”, isto é, o que numas ocasiões determinada percepção sur-
ge confusamente, noutras aparece distintamente, estando ambas as per-
                                                      
3 Cf., MO §61. 
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cepções representadas na própria mónada. Nos termos de Leibniz, “Uma 
alma não pode ler em si mesma senão aquilo que nela está representado 
distintamente, não poderia desenvolver de uma vez só todas as suas do-
bras, pois elas vão ao infinito” (MO, §61).  

Deste conjunto de observações resultam três consequências que me-
recem ser salientadas. Em primeiro lugar, a visão da harmonia universal 
nos espíritos, os seres integrados na experiência do eu, está obstruída pela 
limitação do seu ponto de vista. Assim, deparamo-nos com a circunstân-
cia de que as razões que justificam o mundo, ou cada coisa, “frequente-
mente não podem ser conhecidas por nós” (MO, §32), como exprime 
Leibniz. Ora este aspecto não levanta especiais dilemas a qualquer outro 
ente que exprime a harmonia universal (em ponto pequeno) sem que a 
conheça. Contudo, e em segundo lugar, a questão está precisamente em 
que nos seres dotados de apercepção, esta limitação ou impedimento a 
ver a harmonia ou perfeição universal não é nem pode ser pacífica pois 
estão capacitados, por natureza, a ver e conhecer essa harmonia (a menos 
que aceitemos que se acomodam a uma percepção meramente empírica). 
Noutros termos, é suposto que os espíritos vislumbrem a perfeição uni-
versal, pelo que esta limitação ou impedimento equivaleria, de certo mo-
do, à negação de uma possibilidade devida. Assim, em terceiro lugar, a 
inclinação ao conhecimento da harmonia permite – talvez de modo indi-
recto, mas inevitável – que ao ver-se impedido (pela limitação do seu 
ponto de vista, pela finitude da sua condição) a apresentação se manifeste 
como uma desarmonia. Por outras palavras, pela limitação da sua percep-
ção, o que se lhe apresenta surge-lhe como uma desarmonia, como uma 
negação daquilo que “deveria” ser.  

É então neste ponto que é muito relevante voltar ao princípio da ra-
zão suficiente, agora com um novo esclarecimento. Viu-se que a possibi-
lidade de percepções distintas não permite de uma forma completa expe-
rimentar a harmonia universal, pois não estão isentas do enquadramento 
do ponto de vista finito, que é sempre confuso. Neste sentido, a conside-
ração de que o mundo na sua globalidade é o mais perfeito possível, não 
pode ser confirmada senão em escasso momentos de distinção ou lucidez. 
Noutros termos, o princípio de razão suficiente e o princípio de conveni-
ência não são justificados pela experiência da distinção, uma vez que a 
“representação não pode ser distinta senão numa pequena parte das coi-
sas” (MO, §60). Inclusivamente, a ideia de harmonia apresenta-se muitas 
vezes como absolutamente contrária àquilo que se percebe. Com efeito, a 
confirmação do princípio de razão suficiente – naturalmente, possível 
apenas nos seres dotados de apercepção – não pode ser feita por uma 
dedução, nem muito menos por uma experiência; mas sim por algo seme-
lhante a uma crença. Em que medida se poderia considerar como uma 
espécie de crença, a sustentação do princípio de razão suficiente? Na 
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medida em que o sujeito corrige uma apresentação de desarmonia que vê, 
que experiencia, em função de uma harmonia que não só não experiencia 
como lhe surge completamente contraditória com a sua percepção das 
coisas. A harmonia, para que remete o princípio de razão suficiente, cons-
titui uma forma de explicação do mundo, e da apresentação deste, com-
pletamente alheia à experiência do próprio mundo, pelo que o seu predo-
mínio está alicerçado, por assim dizer, numa opção do próprio sujeito.  

Compreende-se assim que a repercussão que a tese acerca do melhor 
dos mundos possíveis tem nos espíritos nunca poderia corresponder à 
pergunta pela “certeza” dessa mesma tese. Por outras palavras, Leibniz 
não submete ao juízo fenomenológico a tese do melhor dos mundos pos-
síveis: pelo contrário a tese do melhor dos mundos possíveis, sob a égide 
do princípio da razão suficiente, é oferecida justamente para enquadrar e 
atribuir uma explicação às próprias percepções. Neste sentido, o modo 
como Leibniz nos apresenta o seu sistema consiste na sugestão de um 
mundo mais “inteligível”, tal como afirma na correspondência com Lady 
Masham, mas não pode fugir ao seu carácter puramente hipotético, o que 
(Leibniz) relembra em várias correspondências. Sendo assim, o princípio 
de razão suficiente surge, por um lado, como uma hipótese de se consti-
tuir um universo com sentido. Por outro, surge como uma possibilidade 
de introduzir uma “justificação” para a procura da harmonia (inegável, 
tanto quanto parece, pelo menos pela experiência da desarmonia) patente 
na apresentação dos seres racionais. 

 

RESUMO 

Em dado ponto da Monadologia 
4, Leibniz determina que os Espíritos são 

como “uma pequena divindade” no mundo, característica que decorre da sua 
capacidade de “conhecer” e “imitar” o Autor do universo, ou da harmonia 
preestabelecida. No entanto, a esta peculiaridade é necessário acrescentar a 
finitude própria destes seres, decorrente da sua condição de entes criados. Como 
se conciliam, então, racionalidade e finitude na possibilidade de percepção de 
que este é o melhor dos mundos possíveis? Ver-se-á como na óptica leibniziana é 
forçoso considerar o que está em causa no princípio da razão suficiente para 
penetrar no problema.  

 
 
 
 

                                                      
4 LEIBNIZ, G.W., Monadologie, PS, Tome VI, pp. 607-623. 
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RÉSUMÉ 

LE MOI HUMAIN ET L’APPREHENSION DE L’HARMONIE PREETABLIE  

À un moment donné de la Monadologie, Leibniz déclare que les Esprits 
sont comme une “petite divinité” dans le monde, une caractéristique qui découle 
de sa capacité de “connaître” et “émuler” l’auteur de l’univers, ou l’harmonie 
préétablie. Toutefois, il est est très nécessaire d’ajouter à cette particularité la 
finitude de tels êtres, découlant de leur condition d’êtres créés. Comment 
concilier, alors la rationalité et la finitude avant la possibilité de la perception que 
ceci est le meilleur des mondes possibles? Allons voir comment dans la 
perspective leibnizienne on est obligé de considérer ce qui est en cause dans le 
principe de raison suffisante pour entrer dans le problème. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


