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1. Introdução

O naturalismo impregnou boa parte da filosofia contemporânea, em 
particular na sua variante analítica, o que se compreende bem à luz de um 
traço característico da filosofia analítica, a sua relação de proximidade 
com o conhecimento científico. Contudo, o termo “naturalismo” é vago, 
visto que se refere a uma família de posições teóricas mais ou menos apa‑
rentadas entre si, mas que podem divergir em pontos fundamentais. Uma 
primeira distinção que se impõe, neste contexto, é entre naturalismo onto‑
lógico e epistemológico. O primeiro, tomado em sentido estrito, consiste 
na tese de que tudo o que existe é parte da natureza. Todavia, é possível 
formular uma versão mais fraca do naturalismo ontológico segundo a qual 
as nossas investigações racionais (científicas ou filosóficas) não devem 
apelar a entidades não‑naturais. O naturalismo epistemológico, por seu 
turno, é a tese segundo a qual as nossas investigações com valor cognitivo 
se devem basear no modelo das ciências naturais. Confunde‑se, assim, 
com o cientismo. 

John McDowell, o filósofo que constitui o objeto do presente ar‑
tigo, defende um naturalismo ontológico, num sentido próximo da ver‑
são fraca acima exposta, mas repudia o naturalismo epistemológico. Com 
efeito, um dos grandes alvos da sua obra é o cientismo, bem como a con‑
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cepção de natureza legada pela ciência moderna. McDowell renovou os 
termos do debate sobre o naturalismo ao corrigir a referida concepção 
da natureza, a qual deu origem a um naturalismo que ele designa como 
“cru”, “neo‑humeano”, “empirista” ou “restrito”. Contra um tal naturalis‑
mo, McDowell vai propor um “naturalismo da segunda natureza”, uma 
noção central na sua importante obra Mind and World, ou um “naturalis‑
mo liberal”, expressão que ocorre em textos posteriores. O naturalismo 
de McDowell é um naturalismo sui generis; além de partir de uma crítica 
da concepção científica da natureza, demarcando‑se, assim, de muitas po‑
sições naturalistas no domínio da filosofia analítica contemporânea, tem 
como modelo a ideia aristotélica de segunda natureza e é parcialmente 
influenciado por filósofos exteriores à filosofia analítica, como Gadamer 
(um antinaturalista, por sinal…). 

O naturalismo da segunda natureza defendido por McDowell não 
se circunscreve ao domínio da teoria do conhecimento, pois abrange tam‑
bém o domínio da ética. No que se segue, iremos, num primeiro momento, 
analisar a dimensão epistemológica do naturalismo de McDowell e, num 
segundo momento, analisar a sua dimensão ética, após o que se procederá a 
um levantamento das principais dificuldades filosóficas suscitadas por esta 
versão particular do naturalismo. 

2. A crítica do naturalismo cru, do Mito do Dado e do coerentismo

No seu livro Mind and World, McDowell procedeu a uma reapre‑
ciação do problema do naturalismo com base numa crítica da concepção 
científica da natureza. Subjacente a tal crítica está uma distinção crucial 
entre duas formas de inteligibilidade: aquilo a que ele chama “o espaço 
das razões” e o “domínio da lei” (cf. McDowell 1996: 70 e ss.). O “es‑
paço das razões” é o domínio das nossas crenças, conceitos e práticas de 
justificação e de atribuição de sentido. A expressão tem a sua origem na 
seguinte passagem de Sellars (1991: 169): “Ao caracterizar um episódio ou 
um estado como sendo de conhecimento, não estamos a dar uma descrição 
empírica deste episódio ou estado; estamos a situá‑lo no espaço lógico das 
razões, de justificar e ser capaz de justificar aquilo que se diz.” Por seu 
turno, o “domínio da lei” é a forma de inteligibilidade própria da ciência, 
na medida em que esta formula leis que exprimem relações regulares ou 
necessárias entre os fenómenos naturais. O triunfo da ciência moderna e da 
forma de inteligibilidade que lhe está associada deixou‑nos, tal como diz 
McDowell (1996: 70‑71), citando neste ponto uma famosa expressão de 
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Max Weber, com uma natureza “desencantada”, ou seja, com uma natureza 
desprovida de sentido humano, de uma ordem ou estrutura inteligível pelos 
padrões humanos. Importa notar que McDowell, em textos posteriores de 
resposta a críticos, corrigiu a caracterização do tipo de inteligibilidade pró‑
prio da ciência natural como o “domínio da lei” (cf. McDowell 2000: 98; 
2006: 236). De facto, nem toda a explicação científica apela a leis, como se 
pode facilmente constatar no domínio da biologia. Em alternativa, passou 
a utilizar expressões como “a compreensão científico‑natural”.

Em todo o caso, esta concepção científica ou desencantada da na‑
tureza está na origem de vários equívocos filosóficos. Em particular, ela 
induz‑nos a aderir a uma concepção errada da experiência sensorial como 
um mero conjunto de dados brutos, não‑conceptualizados. Tal concepção 
da experiência cria sérios problemas filosóficos que só podem ser ultrapas‑
sados se reconhecermos – e esta é uma tese central de Mind and World de 
McDowell – que a experiência dos sentidos está já sempre conceptualiza‑
da. McDowell ilustra este ponto através da análise de duas teorias sobre a 
relação entre a mente e o mundo particularmente influentes no debate epis‑
temológico contemporâneo, mas ambas erradas, por assentarem na já refe‑
rida concepção desencantada da natureza. São elas o coerentismo e o “Mito 
do Dado” (expressão cunhada com intuitos críticos pelo já citado Sellars). 
De acordo com o coerentismo, uma crença só pode ser justificada por outra 
crença, e não pelos dados sensoriais, e isto porque entre uma crença, por 
um lado, e uma sensação ou um acontecimento neurológico, por outro, só 
poderia haver uma relação causal e não uma relação racional. Sensações 
podem causar crenças, mas não podem justificá‑las. A seguinte passagem 
de Davidson, que surge neste contexto como representante paradigmático 
do coerentismo e das suas dificuldades, é a este respeito esclarecedora:

A relação entre uma sensação e uma crença não pode ser lógica, uma vez 
que as sensações não são crenças nem outras atitudes proposicionais. 
Qual é então a relação? A resposta é, penso, óbvia: a relação é causal. As 
sensações causam crenças e neste sentido são a base ou fundamento des‑
sas crenças. Mas uma explicação causal de uma crença não mostra como 
ou por que a crença é justificada (Davidson 2001: 143).

Ora, Davidson, bem como o coerentismo em geral, comete, segundo Mc‑
Dowell, um erro grave ao separar o domínio das crenças ou o “espaço das 
razões” do mundo exterior, tornando, assim, impossível explicar como é 
que o mundo controla as operações da mente. Segundo o coerentismo, a 
mente opera sem “fricção”, sem sofrer a resistência do mundo; a experiên‑
cia nada mais é do que “um impacto extraconceptual sobre a sensibilidade” 
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(McDowell 1996: 11‑14). Induzido em erro por uma concepção incorrecta 
da natureza e da experiência, o coerentista cria, assim, um abismo entre a 
mente e o mundo. 

Em contrapartida, de acordo com o “Mito do Dado” a nossa ativi‑
dade intelectual seria controlada por conteúdos sensoriais não‑conceptua‑
lizados.2 Mas esta também é uma concepção insatisfatória da relação entre 
a mente e o mundo, porque não é possível explicar como é que dados sen‑
soriais brutos podem exercer uma acção racional (e não meramente causal) 
sobre a mente. O coerentismo reconhece que a justificação só pode ter lu‑
gar no “espaço das razões”, numa esfera articulada conceptualmente, mas 
não oferece uma explicação convincente da acção controladora do mundo 
sobre a actividade intelectual; o mito do dado procura explicar tal acção, 
mas de forma inverosímil, defendendo a existência de relações racionais ou 
de justificação entre duas esferas totalmente diferentes: o espaço lógico das 
razões e o domínio dos factos naturais não articulados conceptualmente.

McDowell alega que o coerentismo e o mito do dado falham por 
partilharem uma premissa errada, a saber, a tese de que as experiências 
sensoriais, enquanto acontecimentos naturais, não têm carácter conceptual 
e, por conseguinte, não podem fazer parte do espaço lógico das razões. 
Contra esta premissa, McDowell vai defender um “reencantamento par‑
cial” da natureza. Esta deixa de ser aquela dimensão desencantada, me‑
cânica e desumanizada que a ciência moderna nos deixou e passa agora a 
estar integrada no espaço das razões.

3. O naturalismo da segunda natureza e a ilimitação do conceptual

Na sua defesa da tese de que a experiência se encontra estrutura‑
da conceptualmente, McDowell apoia‑se em Kant, mais precisamente no 
princípio segundo o qual as intuições sem conceitos são cegas. Apesar de a 
experiência ser, efectivamente, receptiva e de as operações da sensibilidade 
escaparem ao controlo do sujeito, toda a experiência está “equipada com 
conteúdo conceptual” (McDowell 1996: 25), o qual se exprime no facto 
de as coisas se apresentarem sob um determinado aspecto ou outro: “Que 
as coisas são assim e assim é o conteúdo conceptual de uma experiência” 
(McDowell 1996: 26). Daí resulta que não há uma esfera de factos naturais 
exteriores à esfera conceptual; esta é, como diz McDowell, ilimitada, e 
2  Tal como se afirma noutro texto, o alvo da denúncia do Mito do Dado é a ideia de que 

“a sensibilidade por si só, sem nenhum envolvimento das capacidades que pertencem à 
nossa racionalidade, pode tornar as coisas disponíveis para a nossa cognição” (McDowell, 
2009b, 257). 
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enquanto tal abrange o domínio da experiência sensorial. Partindo do prin‑
cípio de que a experiência dos sentidos está articulada conceptualmente, já 
se torna possível explicar o papel da experiência na justificação das nossas 
crenças e, por conseguinte, o controlo que o mundo exerce sobre a nossa 
actividade cognitiva. 

O naturalismo que decorre desta concepção da natureza não é, de 
maneira nenhuma, um cientismo ou, para utilizar uma expressão várias 
vezes utilizada por McDowell, um “naturalismo cru”3, o qual se carac‑
teriza por aceitar a concepção da natureza legada pela ciência moderna 
e por considerar a ciência natural como o modelo do conhecimento e da 
racionalidade. O naturalismo cru, que se pode encontrar, por exemplo, na 
obra de Quine, procura reduzir o espaço lógico das razões àquela forma de 
inteligibilidade que é própria da ciência natural. Na busca de uma alterna‑
tiva, McDowell recorre à ideia aristotélica de segunda natureza como mo‑
delo para a sua versão do naturalismo, que ele designa precisamente como 
um “naturalismo da segunda natureza”. Segundo McDowell (1996: 84), o 
domínio ético é um espaço de razões a que acedemos através da educação 
moral e que enquadra os hábitos de pensamento e de acção que constituem 
a nossa segunda natureza. Esta última tem um carácter cultural, mas não 
há nada de misterioso ou sobrenatural neste espaço de razões ou na noção 
de segunda natureza, pois trata‑se de algo que resulta das “potencialidades 
que pertencem a um organismo humano normal” (McDowell 1996: 84). 
Ora, o domínio ético é apenas um caso particular de uma característica 
fundamental dos seres humanos: a possibilidade de desenvolver capacida‑
des conceptuais com base nas quais acedemos a um espaço de razões e nos 
abrimos à experiência do mundo. A seguinte passagem é particularmente 
elucidativa a este respeito:

A nossa natureza é em larga medida segunda natureza, e a nossa segunda 
natureza é aquilo que é não apenas por causa das potencialidades com 
que nascemos, mas também por causa da nossa educação, da nossa Bil‑
dung. Dada a noção de segunda natureza, podemos dizer que o modo 
como as nossas vidas são moldadas pela razão é natural, mesmo negando 
que a estrutura do espaço das razões possa ser integrada na estrutura do 
domínio da lei. Este é o reencantamento parcial da natureza de que falei. 
[…] O sentido não é um dom misterioso com origem exterior à natureza 
(McDowell 1996: 87‑8)4.

3  Cf., e.g., McDowell 1996: 72‑73.
4  Para uma análise do papel desempenhado pela noção neo‑humanista de Bildung na obra 

de McDowell, cf. Bubner 2002.
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Esta passagem ilustra dois aspectos fundamentais do naturalismo de 
McDowell. Em primeiro lugar, a ideia de que a ciência natural não tem 
uma jurisdição total sobre a natureza; tal como ele afirma noutra passagem, 
“eu rejeito um naturalismo que identifica o que é natural com o que pode 
ser compreendido pelos métodos da ciência natural” (McDowell 2002b: 
236). Em segundo lugar, a passagem citada aponta para outro traço do 
naturalismo de McDowell: a rejeição do dualismo razão/natureza. Com 
efeito, McDowell opõe‑se a uma concepção do espaço das razões como 
uma dimensão independente da natureza. A razão é uma faculdade natural 
de seres naturais, embora o espaço das razões não seja perscrutável pelos 
métodos da ciência natural. Como se vê, a obra de McDowell converge 
com o anticientismo característico da filosofia continental; ele não só nega 
que a ciência tenha o monopólio do conhecimento, como ainda nega que a 
ciência tenha o monopólio da natureza.

4. A linguagem e o “espaço das razões”

A aquisição de uma segunda natureza é, necessariamente, a iniciação 
num espaço de razões, e tal iniciação só é possível, segundo McDowell, 
graças à linguagem. Na importância que é concedida a esta última vêm 
à superfície algumas afinidades significativas entre McDowell e um 
filósofo oriundo da filosofia continental; Gadamer. Na terceira parte de 
Verdade e Método, Gadamer desenvolve uma reflexão sobre a linguagem 
que McDowell considera ser de grande interesse para a filosofia analítica 
(cf. McDowell 2002a: 190). Partindo da ideia de que o “ser que pode ser 
compreendido é linguagem”, Gadamer concebe a linguagem como o meio 
universal da experiência do mundo, criticando, paralelamente, a conceção 
instrumentalista da linguagem. A este respeito, há três aspectos essenciais 
da reflexão gadameriana que merecem ser destacados. Em primeiro lugar, 
Gadamer alega que a linguagem não é um mero espelho de uma realidade 
previamente definida. Uma descrição correcta dos processos linguísticos 
revela que “aquilo que vem à linguagem não é previamente dado fora 
da linguagem, mas recebe na palavra a sua própria determinação” 
(Gadamer 1990: 479). Em segundo lugar, a crítica gadameriana da 
concepção instrumentalista da linguagem tem também como alvo a 
noção de pensamento não‑linguístico; “o próprio pensamento só ganha 
a sua existência determinada ao ser apreendido em palavras” (Gadamer 
1987: 82). Em terceiro lugar, a concepção gadameriana da linguagem 
como o meio onde decorre a nossa experiência do mundo contém um 
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reconhecimento claro do carácter social e histórico da linguagem, bem 
como da conexão desta última com uma tradição que configura previamente 
a nossa compreensão do mundo.

A ideia heideggeriana e gadameriana de que a linguagem é a 
abertura de um mundo (Welterschliessung) não é familiar do ponto de 
vista da filosofia analítica, em parte porque pressupõe um reconhecimento 
claro da dimensão histórica e cultural da linguagem, algo que é alheio ao 
interesse predominantemente cognitivo que anima a reflexão analítica 
sobre a linguagem. McDowell, porém, constitui uma excepção a este 
respeito, e em grande parte por influência de Gadamer. De facto, a 
concepção da linguagem como abertura do mundo encontra‑se implícita 
na tese, defendida em Mind and World, de que a nossa iniciação no “espaço 
das razões” envolve o domínio da linguagem. Além disso, e à semelhança 
de Gadamer, McDowell é sensível à dimensão histórica e cultural da 
linguagem, chamando a atenção para a relação íntima que existe entre 
linguagem e tradição:

Assim, linguagens e tradições podem figurar não como tertia que amea‑
çariam tornar o nosso acesso ao mundo filosoficamente problemático, 
mas como constitutivas da nossa abertura não‑problemática ao mundo 
(McDowell 1996: 155).

A nota gadameriana com que as conferências [que formam o corpo prin‑
cipal de Mind and World] terminam é a de que compreender é colocar o 
que é compreendido num horizonte constituído pela tradição, e eu sugiro 
que a primeira coisa a dizer sobre a linguagem é que ela serve como um 
repositório da tradição (McDowell 1996: 184).

É com base nesta concepção gadameriana da linguagem que McDowell 
comenta em tom crítico uma afirmação de Dummett segundo a qual 
existiriam duas funções fundamentais da linguagem: ser um instrumento 
de comunicação e ser um veículo do pensamento.5 Do ponto de vista 
de McDowell e Gadamer, estas funções da linguagem têm um carácter 
simplesmente secundário quando comparadas com o papel ainda mais 
fundamental da linguagem enquanto abertura de um mundo ou enquanto 
articulação do espaço das razões. 

5  Cf. Dummett 1989 e McDowell 1996: 124‑126.
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5. O naturalismo da segunda natureza como naturalismo ético

McDowell é um dos autores que mais contribuiu para o ressurgi‑
mento contemporâneo da ética das virtudes e, de facto, a sua reflexão ética 
é profundamente marcada por Aristóteles. A distinção entre a “natureza 
desencantada” que nos foi legada pela imagem científica do mundo e uma 
natureza parcialmente reencantada ou, por assim dizer, de rosto humano, 
que se manifesta imbuída de sentido e valores no âmbito de um “espaço de 
razões”, desempenha um papel crucial na sua interpretação de Aristóteles 
e do naturalismo ético. É incontestável que a ética aristotélica é naturalista, 
mas o sentido preciso deste naturalismo pode ser objeto de mais do que 
uma interpretação. McDowell sempre se opôs a uma “validação externa” 
da ética (McDowell 1998: 35 e 174) e, a fortiori, a uma fundamentação da 
ética em factos naturais sobre o ser humano, tais como se deixam apreen‑
der do ponto de vista das ciências naturais ou de uma natureza desencanta‑
da. Tal como ele afirma, “nada a não ser uma má metafísica sugere que os 
padrões em ética devam ser construídos de algum modo a partir de factos 
de uma natureza desencantada” (McDowell 1998: 167).6 

Na sua reflexão ética, McDowell distingue claramente entre um na‑
turalismo aristotélico e um naturalismo humeano. Este último está associa‑
do à concepção moderna de uma natureza desencantada, desprovida em si 
própria de sentido humano ou de valor, que só poderiam ser encontrados na 
realidade em resultado de operações da mente humana; “qualquer candida‑
to a aspecto da realidade que a ciência não pode capturar é desvalorizado 
como uma projecção, um resultado da interacção da mente com o resto da 
natureza” (McDowell 1998: 175). Em contrapartida, o naturalismo ético de 
Aristóteles baseia‑se na aquisição de uma segunda natureza através de um 
processo educativo pelo qual o agente molda “propensões motivacionais e 
avaliativas” (McDowell 1998: 185) e desenvolve as capacidades concep‑
tuais necessárias para se mover num espaço ético de razões no âmbito do 
qual a realidade se manifesta dotada de sentido e valor. É com base nesta 
segunda natureza que se torna possível a percepção de aspectos moralmen‑
te relevantes da realidade e, consequentemente, o próprio conhecimento 
moral. Deste modo, o naturalismo ético da segunda natureza permite a 
McDowell defender o cognitivismo moral e o realismo moral ou, como ele 
prefere dizer, um “anti‑anti‑realismo moral” (McDowell 1998: viii). 

6  Railton é um bom exemplo deste tipo de naturalismo ético. De acordo com Railton 
(2010: 62), existe uma base factual para se determinar o bem para um indivíduo, que 
consiste em “regularidades nomológicas ligando desejos, crenças e outras características 
dos indivíduos” e em “factos sobre a psicologia, fisiologia e circunstâncias particulares de 
um determinado indivíduo, que são a base de redução das suas disposições para desejar.”

Rui Sampaio da Silva

Philosophica 48.indd   96 22/11/2016   9:26:53 PM



97

A reflexão ética de McDowell apoia‑se na concepção aristotélica 
da virtude enquanto disposição para agir e uma forma de percepção. Ca‑
racterizada nestes termos, a noção de virtude desafia a dicotomia moderna 
entre cognição e volição. Por um lado, e enquanto percepção de aspectos 
moralmente relevantes de uma situação, ela tem um carácter cognitivo. Por 
outro lado, e na medida em que a virtude está indissoluvelmente ligada a 
desejos e disposições para agir, ela tem também um carácter volitivo. Uma 
ética das virtudes de inspiração aristotélica, como a que McDowell propõe, 
opõe‑se à assim chamada “teoria humeana da motivação”, segundo a qual 
a ação humana resulta da combinação de desejos e crenças, entendidos 
como elementos claramente distintos. Hume defendia que a razão é escra‑
va das paixões, mas de um ponto de vista aristotélico a distinção entre pai‑
xão e razão não implica que as paixões sejam desprovidas de razão ou que 
a razão não seja motivadora. O naturalismo humeano é um naturalismo que 
corresponde a uma natureza desencantada, onde os desejos surgem como 
meras ocorrências naturais que comandam a razão, sendo esta concebida 
como um domínio exterior à natureza. Ora, o naturalismo da segunda na‑
tureza de McDowell procura, pelo contrário, reconciliar razão e natureza, 
ao alegar que a nossa experiência do mundo só é possível a partir de um 
espaço de razões. Contra uma perspectiva humeana, McDowell alega que a 
ideia de uma “propensão motivacional totalmente extra‑intelectual” é uma 
abstracção e que existe uma “integração íntima do pensamento conceptual 
e da inclinação moldada”, integração esta que constitui a própria essência 
da virtude (McDowell 1998: 39 e 49). A virtude é conhecimento porque a 
pessoa virtuosa, devido à sua educação e experiência de vida, é capaz de 
perceber os aspectos moralmente relevantes de uma situação. McDowell 
utiliza a expressão “percepção de saliências”7 para se referir a esta capaci‑
dade que distingue a pessoa virtuosa da não‑virtuosa. Esta última não tem, 
em rigor, a mesma visão da situação que a primeira, pois a sua visão está 
“nublada” ou “desfocada” pela interferência de desejos que se opõem à 
acção correcta (McDowell 1998: 54). Importa sublinhar que a percepção 
moral assim concebida não é um estado meramente cognitivo; no caso da 
pessoa virtuosa, a percepção adequada da situação ou o juízo moral impele 
naturalmente à acção.8 A dicotomia cognitivo/volitivo, característica da fi‑
losofia moderna, é, assim, superada pelo naturalismo da segunda natureza.

7  Sobre esta noção de “percepção de saliências”, cf. McDowell 1998: 69 e ss.
8  Little (1997: 71) exprimiu bem este ponto na sua análise da virtude como conhecimento: 

“Há certas maneiras de ver ou de conceber o mundo […] que não se podem ter sem se 
reagir afectivamente de certo modo.”
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6. Dificuldades do naturalismo da segunda natureza

O naturalismo advogado por McDowell apresenta diversos méritos, 
mas também se confronta com dificuldades. Uma delas diz respeito à tese 
de que a experiência perceptiva tem um conteúdo conceptual. Pode ob‑
jectar‑se que uma tal teoria da percepção priva, por esta via, os animais 
de experiência perceptiva, uma vez que eles não possuem conceitos, mas 
McDowell tem uma resposta simples e convincente para esta objecção; 
quando ele afirma que a sensibilidade por si só não é capaz de apresentar as 
coisas à nossa cognição, ele está a referir‑se a uma condição que se aplica 
apenas a seres racionais (cf. McDowell 2009b: 257). Bem mais sérias são 
duas outras objecções habituais contra teorias que atribuem ao conteúdo 
perceptivo um carácter conceptual. Uma delas pode designar‑se como o 
argumento da riqueza informacional, e desempenha um papel importante 
na crítica que Dretske fez da teoria conceptualista da experiência. Partindo 
da distinção entre dois modos de codificar a informação, o analógico e o di‑
gital, Dretske (1981: 156) alega que na percepção ocorre uma codificação 
analógica da informação, ao passo que ao nível das crenças e dos conceitos 
existe uma codificação digital. Ora, neste último tipo de codificação há 
uma perda de informação. Existe uma outra objecção contra o conceptua‑
lismo da experiência, aparentada com esta última, mas distinta, a saber, a 
objecção segundo a qual o conteúdo perceptivo é mais refinado do que a 
sua representação conceptual, no sentido em que é capaz de representar 
aspectos da realidade de uma forma mais precisa do que o pensamento. 
Exemplificando, o conceito de verde não capta os inúmeros matizes do 
verde. McDowell acabou, de facto, por ceder à pressão dos críticos do 
conceptualismo da experiência:9 

Eu pressupunha que para conceber as experiências como actualizações 
de capacidades conceptuais, teríamos de creditar as experiências com 
conteúdo proposicional, o tipo de conteúdo que os juízos têm. E eu pres‑
supunha que o conteúdo de uma experiência precisaria de incluir tudo 
o que a experiência permite ao seu sujeito saber não‑inferencialmente. 
Mas ambas as pressuposições afiguram‑se‑me agora erradas (McDowell 
2009b: 258).

9  Na sua revisão autocrítica da tese da ilimitação do conceptual defendida em Mind and 
World, McDowell destaca que foi particularmente influenciado pela crítica de Charles 
Travis (a este respeito, cf. Travis 2004).
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O que sobrevive então da tese da ilimitação do conceptual? McDowell 
continuou a manter‑se fiel à ideia de que a nossa capacidade conceptual 
está envolvida na experiência do mundo, mas em vez de advogar a tese de 
que os conceitos envolvidos na percepção e no reconhecimento de objectos 
pertencem ao conteúdo da experiência, ele opta por uma tese mais modesta 
segundo a qual o conteúdo da experiência é intuicional, consistindo em 
“ter algo em vista”, no sentido da Anschauung kantiana, ou em “trazer o 
que está à nossa volta à vista” (McDowell 2009b: 260 e 269). Apesar desta 
concessão, ele não abdica da ideia fundamental de Mind and World de que 
a experiência do mundo envolve a nossa capacidade conceptual. Renunciar 
a tal ideia seria sucumbir ao Mito do Dado, o que para McDowell é im‑
pensável. A sua versão revista do conceptualismo da experiência baseia‑se 
na tese de que o conteúdo intuicional da experiência possui um “potencial 
imediato para explorar este mesmo conteúdo em juízos cognitivos” (Mc‑
Dowell 2009b: 267) e autoriza, ou legitima, a passagem ao nível discursivo 
e proposicional:

Há dois modos pelos quais a experiência, concebida como compreenden‑
do intuições, nos autoriza actos [entitles us to moves] com conteúdo dis‑
cursivo. Autoriza‑nos juízos que explorariam parte do conteúdo de uma 
intuição, e ela figura na nossa legitimidade para juízos que iriam para 
além desse conteúdo em modos que reflectem capacidades para reco‑
nhecer coisas que nos são apresentadas numa intuição. Mas como tenho 
insistido, no próprio intuir não lidamos discursivamente com o conteúdo 
(McDowell 2009b: 269‑270).

Na sua correcção da tese da ilimitação do conceptual defendida em Mind 
and World, McDowell navega entre Cila e Caríbdis. Cila é, digamos, o 
Mito do Dado, a ideia de que aquilo que é dado na experiência é sim‑
plesmente não‑conceptual; Caríbdis é a tese de que a experiência está ab 
initio articulada conceptualmente. O recurso à Anschauung kantiana é uma 
forma de evitar os dois perigos. O conteúdo intuicional da experiência, 
como vimos, não é conceptual, mas autoriza, legitima, actos cognitivos 
já situados no nível conceptual e proposicional. A metáfora do “entitle‑
ment” usada por McDowell neste contexto é pouco clara, mas tem como 
objectivo chamar a atenção para o facto de, nos seres humanos, a experiên‑
cia mobilizar necessariamente a nossa capacidade conceptual. A seguinte 
passagem merece ser citada porque contribui para esclarecer a estratégia 
de McDowell: “Se uma experiência é reveladora de um mundo […] todo 
o seu conteúdo está presente numa forma na qual […] ela é apropriada 
para constituir conteúdos de capacidades conceptuais” (McDowell 2007: 
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347‑348). Podemos, assim, dizer que o conteúdo da experiência é quase‑
‑conceptual, no sentido em que o que é dado na experiência, não sendo 
conceptual, activa os nossos recursos conceptuais, daí resultando que a dis‑
tinção entre elementos conceptuais e não‑conceptuais é normalmente uma 
abstracção que só pode ser feita a posteriori. É possível clarificar a posição 
de McDowell recorrendo ao modo como Gadamer resolve um problema 
semelhante, o da relação entre linguagem e experiência. Gadamer defende 
que a experiência do mundo se encontra articulada linguisticamente, mas é 
óbvio que a experiência não está “equipada” com palavras. O que acontece 
é que a experiência activa a palavra. Todavia, nem sempre dispomos de 
palavras que correspondam ao conteúdo da experiência. Gadamer reco‑
nhece também este ponto, mas salienta que, nestes casos, nos esforçamos 
por ampliar a capacidade expressiva da linguagem, porque, em princípio, 
qualquer aspecto da realidade pode ser nomeado, embora não faça sentido 
considerar uma situação ideal em que o agente possua palavras para todos 
os aspectos da realidade (cf. McDowell 2007: 348). Recorrendo a uma 
imagem, diríamos que as malhas de uma rede linguística ou conceptual 
não capturam todos os aspectos da realidade, embora a rede se estenda à 
totalidade da nossa experiência do mundo. 10

As considerações precedentes podem ajudar a resolver um outro 
problema que a reflexão epistemológica de McDowell levanta: o problema 
do idealismo. A ideia de que a esfera conceptual é ilimitada e de que, por 
conseguinte, não há uma dimensão exterior a tal esfera, associada ao facto 
de McDowell ter acolhido, em Mind and World, a tese gadameriana de 
que a linguagem e as tradições determinam a nossa abertura ao mundo, 
induziu vários leitores a endereçar acusações de idealismo e de relativismo 
a McDowell. Um dos seus críticos chegou a afirmar que Mind and World 
estaria muito próximo da “doutrina idealista tradicional de que o mundo 
com que o pensamento se relaciona é uma criatura da nossa própria 
conceptualização” (Friedman 2002: 46). McDowell já tinha antecipado 
a acusação de idealismo em Mind and World, razão pela qual procurou 
salvaguardar, na referida obra, a intuição realista de que uma realidade 
independente exerce controlo sobre o nosso pensamento:

10  Miguens e Cadilha (2014: 207‑208) vêem na dificuldade em conciliar a tese da 
experiência como abertura ao mundo e a tese da ilimitação do conceptual um dos mais 
graves problemas do pensamento de McDowell. O problema é, de facto, real, mas espero 
que a análise aqui proposta do carácter proto‑conceptual da experiência constitua pelo 
menos uma base válida para a resolução de tal problema.
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O facto de a experiência ser passiva, uma questão de receptividade em 
operação, devia assegurar‑nos de que temos todos os constrangimentos 
externos que podemos razoavelmente querer. O constrangimento vem 
de fora do pensamento [thinking], mas não de fora do que é pensável 
(McDowell 1996: 28).

Por outras palavras, McDowell defende‑se da acusação de idealismo ale‑
gando que a sensibilidade é genuinamente passiva ou receptiva, apesar de a 
experiência não estar fora do domínio do pensável ou do espaço das razões. 
Não haveria idealismo na medida em que o sujeito não controla as opera‑
ções da sensibilidade, mas isto não impede tais operações de activarem as 
nossas capacidades conceptuais. Ao assegurar que o nosso pensamento é 
constrangido pela experiência, McDowell advoga não propriamente um 
idealismo, mas aquilo a que habitualmente se chama um realismo directo, 
a doutrina segundo a qual a percepção nos põe em contacto directo com a 
realidade, sem a mediação de quaisquer inferências, sejam elas conscientes 
ou inconscientes.

O facto de as acusações de idealismo e de relativismo terem sido em 
parte motivadas pelo acolhimento que McDowell prestou, em Mind and 
World, a teses gadamerianas fez com que ele respondesse à acusação de 
relativismo mostrando, precisamente contra os pressupostos da acusação, 
que Gadamer não é um relativista (cf. McDowell 2002a). Na interpretação 
que McDowell faz de Verdade e Método, a ideia de que o nosso acesso ao 
mundo é mediado pela tradição cultural e linguística não comporta o peri‑
go de relativismo, dado que Gadamer dispõe de um antídoto adequado: a 
noção de fusão de horizontes. De acordo com esta noção, apesar de as lin‑
guagens e as tradições gerarem uma multiplicidade de horizontes de com‑
preensão, estes horizontes não são fechados; pelo contrário, existe sempre 
a possibilidade de uma fusão de horizontes. A diversidade de visões do 
mundo não conduz a uma relativização do mundo, pois nelas é sempre o 
mesmo mundo que se anuncia.

Todavia, esta linha de defesa contra o relativismo claudica quando 
entramos no domínio da ética. A noção de uma realidade moral é aqui pro‑
blemática, porque diferentes educações éticas deverão conduzir a diferen‑
tes percepções da realidade. A ética das virtudes é uma forma de contex‑
tualismo ético (a menos que se proponha uma concepção universalmente 
válida das virtudes), e este contextualismo não é facilmente conciliável 
com a ideia de uma realidade moral. 
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7. Conclusão

O naturalismo da segunda natureza de McDowell é, por várias ra‑
zões, uma posição teórica de grande relevância no panorama da filosofia 
contemporânea. É‑o, em primeiro lugar, por desafiar, de forma bem fun‑
damentada, a concepção moderna de “natureza desencantada” que está na 
base de muitas variantes do naturalismo contemporâneo. Em segundo lu‑
gar, o naturalismo da segunda natureza oferece uma solução atraente para 
o problema da relação mente‑mundo, ao mesmo tempo que oferece um 
diagnóstico crítico de posições epistemológicas como o Mito do Dado e o 
coerentismo. Em terceiro lugar, a defesa mcdowelliana do conceptualismo 
da experiência teve o mérito de desencadear importantes debates sobre o 
conteúdo da experiência. Em quarto lugar, o naturalismo da segunda natu‑
reza é também relevante em virtude da sua capacidade de integrar a teoria 
do conhecimento e a filosofia moral. Por último, o modo como McDowell 
articula a filosofia analítica com grandes vultos da história da filosofia e 
ainda com representantes da filosofia continental (como é o caso de Gada‑
mer) contribui para atenuar o preocupante cisma (para usar uma sugestiva 
expressão de Dummett) da filosofia contemporânea que separa a filosofia 
analítica da filosofia continental.

O naturalismo de McDowell enfrenta problemas decorrentes da sua 
defesa do conceptualismo da experiência, mas foi nossa intenção mostrar 
que tais dificuldades, apesar de sérias e de remeterem para problemas filo‑
sóficos fundamentais, podem ser resolvidas sem pôr em causa uma tese fun‑
damental de Mind and World, a saber, que a experiência humana do mundo 
só é possível com a mobilização das nossas capacidades conceptuais.
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RESUMO

John McDowell deu um importante contributo para o debate sobre o na‑
turalismo na filosofia contemporânea ao propor um “naturalismo da segunda na‑
tureza”, que se distingue por se demarcar da concepção da natureza promovida 
pela ciência moderna e por se basear na ideia de segunda natureza, reinterpretada 
à luz da noção sellarsiana de “espaço lógico das razões”, entendido como o hori‑
zonte da nossa experiência do mundo. Defende‑se, assim, o carácter ilimitado da 
esfera conceptual, o que permite a McDowell afirmar, em Mind and World, que a 
experiência justifica as nossas crenças porque está articulada conceptualmente. O 
naturalismo da segunda natureza estende‑se ao domínio da filosofia moral, sob a 
forma de uma ética das virtudes. O artigo aponta alguns dos principais problemas 
do naturalismo de McDowell, como as dificuldades inerentes ao conceptualismo 
da experiência e a acusação de idealismo, oferecendo também respostas a tais 
problemas inspiradas no próprio McDowell.

Palavras-chave: naturalismo – natureza – John McDowell – percepção – ética 
das virtudes

ABSTRACT

John McDowell gave an important contribution to the debate on naturalism 
in the contemporary philosophy by proposing a “naturalism of the second nature”, 
which distinguishes itself by setting aside the conception of nature promoted by 
the modern science and for being based on the idea of second nature, reinterpreted 
in the light of the Sellarsian notion of the “logical space of reasons”, understood as 
the horizon of our world experience. He argues, accordingly, for the unbounded‑
ness of the conceptual sphere, which allows him to claim, in Mind and World, that 
experience justifies our beliefs because it is already conceptually articulated. The 
naturalism of the second nature extends to the domain of moral philosophy, gain‑
ing the form of a virtue ethics. The article points out some of the main problems 
of McDowell’s naturalism, like the difficulties underlying the experience concep‑
tualism and the charge of idealism, offering also answers, inspired by McDowell 
himself, to these problems.

Key-words: naturalism – nature – John McDowell – perception – virtue ethics
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