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1. Preâmbulo

“É inato ao homem o querer saber: a poucos é dado o saber querer; 
a menos ainda o saber.”2 Ávido crítico da fragilidade do saber3, e ainda 
maior crítico dos seus contemporâneos e antigos ilustres mestres do sa‑
ber como Aristóteles e Platão, Francisco Sanches, na sua obra Quod Nihil 
Scitur, reclama um lugar de relevo na Filosofia, exactamente afirmando e 
defendendo “Que nada se sabe.”4

Obra maioritariamente destrutiva do saber, é, porém, possuidora de 
traços evidentes e esclarecedores de um método de construção do mesmo. 
Enquanto Sócrates asseria que algo sabia, mesmo que fosse somente que 
nada sabia, e isso punha‑o acima dos homens que, ignorantes, acreditavam 

1 luismartinho1@campus.ul.pt
2  F. Sanches, Que nada se sabe, trad. de Basílio de Vasconcelos, Lisboa: Vega, 1991, p. 57.
3  Quando neste trabalho me referir a ciência/saber em Francisco Sanches, refiro‑me 

especialmente àquele saber que versa a natureza e não as coisas de criação humana. O 
autor busca conhecer a essência das coisas naturais, e não a essência das coisas humanas. 
Aliás, escarnece amiúde da obscuridade das últimas.

4  Saliento a similitude entre a filosofia de Francisco Sanches e a filosofia de Francis Bacon, 
expressa no Novum Organon, remetendo assim um leitor mais curioso para um outro autor 
semelhantíssimo, porém não portador do mesmo grau de humildade que Francisco Sanches. 

Philosophica, 48, Lisboa, 2016, pp. 105-118.
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ser sábios mas não o eram, Francisco Sanches afirma algo mais veemente 
ainda: “Nem sequer sei que não sei nada”5.

Numa prosa simples e objectiva, Francisco Sanches lança uma inves‑
tida contra as estruturas de conhecimento da sua época, alicerçadas forte‑
mente em Aristóteles, suma autoridade sobre todas as áreas do saber, pois 
não fossem os Medievais chamarem‑lhe “O Filósofo”6. Se Descartes, pre‑
cursor de Sanches, afirmava que tudo podia ser conhecido através da razão, 
até realidades metafisicas, Francisco Sanches questiona se sequer do mundo 
físico é possível haver conhecimento humano que não seja frágil e imperfei‑
to7. Porém, Francisco Sanches é semelhante ainda noutro aspecto: enquan‑
to Descartes pôs tudo em dúvida de forma metódica8, Francisco Sanches, 
“pondo tudo em dúvida como se até então nada se tivesse dito”9, começou a 
examinar as próprias coisas: pois esse é o verdadeiro meio do saber10.

De facto, este cepticismo alberga em si a grande índole destrutiva 
desta obra. Já a ciência é muito criticada, em especial a ciência dos uni‑

5  Ibid., p. 63.
6  Entre os diversos epítetos usados, quer por Sanches, quer pelos Medievais, chamo a 

atenção em especial para outros dois e o seu carácter dogmático: “Ditador da Verdade” e 
“tribunal da Verdade”; Ibid., p. 59.

7  “Na tua ciência perfeita dizias ontem, e até há já muitos séculos, que a terra era cercada 
por um oceano, e dividia‑la em três partes universais. Ásia, África e Europa. O que 
dirás agora? Foi descoberto um novo mundo, e novas coisas numa nova Espanha ou 
Índias Ocidentais, e nas Orientais. Dizias também que havia uma região meridional, 
sob o Equador, por causa do calor era inabitável, e que o mesmo se dava nos Pólos e 
nas zonas extremas por causa do frio; que essas duas coisas são falsas já o mostrou a 
experiência.” Ibid., p. 102. Saliento somente que Descartes, de facto, também põe em 
causa o conhecimento do mundo físico com a sua dúvida hiperbólica, porém de forma 
diferente de Sanches.

8  Não posso deixar de ignorar mais uma semelhança entre ambos os autores, ainda que 
talvez menor, mas que certamente não devo descurar. No início da Segunda Meditação, 
Descartes afirma: “E hei‑de prosseguir o meu caminho até conhecer algo de certo ou, pelo 
menos, até que conheça como certo que não há nada certo.” Caso Descartes confirme que 
nada há de certo no conhecimento, estaremos perante uma dinâmica do não‑saber como 
em Francisco Sanches. Enquanto Francisco Sanches afirma que “Nem sequer sei que 
nada sei”, que se pode resumir num quod nihil scitur, Descartes poderia afirmar que, 
com certeza, nada há de certo, ou seja, que nada se sabe. Cf. Descartes, Meditações sobre 
a Filosofia Primeira, trad. Professor Gustavo de Fraga, Coimbra: Livraria Almedina, 
1976, p. 118. 

9  Francisco Sanches, porém, não duvida, como Descartes, da existência de um eu, ou de 
outros homens. Duvida, por exemplo, da ciência do adversário, do saber do adversário. 
Cf. Lúcio Craveiro da Silva, Francisco Sanches, in História do Pensamento Filosófico 
Português, direcção de Pedro Calafate, Volume II, Lisboa: Caminho, 2001, p. 438.

10  F. Sanches, Op. cit., p. 57.
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versais de Aristóteles: as primeiras causas e as categorias. Na linguística é 
criticada, por seu turno, a dinâmica das definições e da essência das coisas. 
Em Platão, o seu sistema suprafísico e a teoria da reminiscência. Porém, 
após esta breve crítica, é retomada a análise incessante de Aristóteles, que, 
na opinião do autor “…ocupa um dos mais honrosos lugares entre os filó‑
sofos mais ilustres e que é um dos engenhos mais agudos entre os que mais 
se distinguem no meio desta fraqueza humana.”11 Aristóteles era humano. 
Todavia, em muitos assuntos errou, outros ignorou, outros hesitou, outros 
evitou, e expôs outros confusamente. É esta a mensagem que o autor ten‑
ta transmitir, não só sobre Aristóteles, mas sobre Aristóteles em especial, 
porquanto a educação versava imoderadamente os seus escritos, matéria 
de autoridade em tudo o que pudesse ser chamado “saber”, não fosse ele 
senão o “Ditador da Verdade”. O autor quer mostrar que todos os homens 
estão certos e errados em relação ao conhecimento, exaltando o valor indi‑
vidual de cada homem, recordando, porém, que se a verdade não esperou 
por esses homens ilustres, ela também não esperará por nós. Um ser imper‑
feito não pode ter conhecimento perfeito, apenas um conhecimento frágil 
e mutável, pois quem muito procurar encontrará nem que seja algumas 
sombras de verdade.

2. Críticas ao saber aristotélico

2.1. Definições verbais e categorias aristotélicas

O conhecimento tem uma dimensão de fragilidade no ser humano; 
o homem é marcado por este constante não saber. Se a conclusão do argu‑
mento de Francisco Sanches é verdadeira, então nada se sabe de facto. Um 
Platão, um Aristóteles, nenhum homem de facto sabe algo. Além disso, 
como é que efectivamente sabemos sequer se possuímos a verdade? Coisas 
tão básicas como definições de palavras podem ser questionadas12. Como 
coloca magistralmente Sanches:

Todas as definições são verbais, bem como quase todas as questões. Eu 
explico. A essência das coisas não podemos conhecê‑la… [e] Não têm 
portanto as palavras nenhuma faculdade de indicar a natureza das coisas 
a não ser aquela que lhes vem do arbítrio de quem as cria. A palavra 

11  Cf. Ibid., p. 59.
12  Como afirma Sanches, grande parte da obra de Aristóteles, em especial a Metafísica, 

versa sobretudo a definição de nomes, como definição de ente, ou de substância.
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canis, por exemplo, tanta força tem para significar um cão como para 
significar pão.13

Para Francisco Sanches as coisas em si mesmas, a essência das coisas, não 
pode ser conhecida; só podemos conhecer o que a definição representa, 
mas, mesmo assim, muitas vezes as definições são tão obscuras que de fac‑
to nada se sabe. Imaginemos um certo objecto, e esse objecto tem um certo 
nome, por exemplo homem. Uma definição aceitável de homem, como 
esclarece o autor, é de “animal racional mortal”14. Esta definição, afirma 
o autor, não dá a conhecer o que o homem é essencialmente, apenas dá a 
conhecer uma possível definição de homem. O autor conduz esta crítica a 
Aristóteles, em especial à sua obra Metafísica: “Finalmente tudo o que se 
encontra na Metafísica e nas restantes obras de Aristóteles são definições 
de nomes. É por isso que todas as questões são quase só de nomes, como, 
por exemplo, se a palavra substância se pode dizer do homem…”15

Aristóteles, sobre os nomes, engendrou várias categorias. Catego‑
rias são como que construções do pensamento humano que permitem defi‑
nir nomes e ordená‑los em várias categorias englobantes, dividindo‑os em 
géneros inferiores, superiores16 e diferenças17. Francisco Sanches, porém, 
é acérrimo crítico das categorias aristotélicas. Para o autor, é uma tentativa 
frustrada definir algo usando as categorias aristotélicas, que são mera e 
somente abstractas e inteligíveis. Isto porque Sanches defende um conhe‑
cimento alicerçado na experiência. Para o autor, além de mais facilmente 
poder demonstrar‑se o que é um homem através da análise de um homem 
(uma instância particular) mediante os nossos sentidos (vendo, assim, as 
várias características peculiares dos homens), usar as categorias emara‑
nhará o nosso pensamento e desviar‑nos‑á da ciência (pois a ciência visa 
o particular em Sanches). Isto sucede‑se porque qualquer definição de um 
certo nome requer sempre mais palavras que o próprio nome, e estas por 

13  Cf. Ibid., p. 64 e pp. 100‑101. Remeto aqui para uma crítica do não saber: canis significa 
de facto cão, e pode ser empregada como referente aos filósofos cínicos (corrente 
originada por Diógenes, apelidado de Diógenes, o cão), porém, canis não é referente 
algum de pão.

14  Ibid., p. 64.
15  Cf. Ibid., p. 74.
16  Cf. Ibid., p. 64. Géneros superiores englobam géneros próximos e remotos (imediatos 

e mediatos), assim como o género supremo da filosofia aristotélica (Ente). Vivente é um 
género superior de Homem. Sócrates é um género inferior de substância, por exemplo.

17  Cf. Ibid., p. 64. Diferenças podem ser divididas em: diferença suprema, ínfima (ou 
próxima) e intermédia.
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sua vez são definíveis até chegarmos a definições totalmente circulares, 
que terminarão no género supremo e ordenador das próprias categorias: 
o Ente. Bem mais facilmente se mostra, efectivamente, o que é um ho‑
mem apontando para o mesmo. Usando as categorias aristotélicas, porém, 
passamos de querer conhecer a essência das coisas sensíveis apenas para 
a mera tentativa de definir definições de definições correctamente, pois 
acreditamos que definições dar‑nos‑ão a conhecer a essência do definido, 
que é sensível, particular.

Um possível exemplo é o seguinte: tentar definir ciência como “um 
hábito adquirido por demonstração”18. No ver do autor, a palavra hábito 
é ainda mais obscura do que a palavra ciência, pois o que é o hábito? 
Uma possível interpretação é que hábito é uma qualidade constante19. Esta 
definição, porém, não é mais esclarecedora, pois: o que é uma qualidade 
constante? Se um hábito é uma qualidade constante, então porque é que 
existem duas palavras para significar exactamente a mesma coisa?

Podemos recorrer a outro método de refutação da tese de que as 
definições nos dão a conhecer essencialmente o definido: recuperemos o 
primeiro exemplo dado, animal racional mortal. Podemos afirmar, nem 
que seja hipoteticamente, que um certo homem, numa fase avançada de 
demência não é racional. Neste caso hipotético, esse certo homem não é 
racional, logo seria apenas animal mortal. Porém, canários são animais 
mortais também, e são diferentes de homens. São, pelo menos, diferentes 
deste único homem demente. Isto quererá dizer que este homem é essen‑
cialmente igual a uma ave?

Para defender‑se, um aristotélico lançar‑nos‑ia sobre uma série de 
categorias, e tentaria definir homem como sendo, por exemplo, uma subs‑
tância dotada de vontade. Esta definição de facto obscurece a essência do 
definido! Perante a pergunta “o que é um homem”, uma resposta como esta 
apenas tornará mais difícil a apreensão do que um homem é essencialmen‑
te. O que é isso de substância dotada de vontade? De facto, homem é subs‑
tância corpórea, e é dotado de vontade. Porém, rejeito que esta definição 
se estenda somente até aos homens, como fiz acima. Animais racionais são 
dotados de vontade, assim como animais não racionais, e são substâncias. 
Por isso, aceitar a definição é aceitar que um homem é essencialmente o 
mesmo que um suíno e vice‑versa.

18  Ibid., pp. 67‑68. Como afirma o autor: “para mim ainda é mais obscura a palavra hábito 
que a palavra ciência.”

19  Cf. Ibid., p. 68.
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Debrucemo‑nos sobre a primeira categoria aristotélica: Podemos or‑
dená‑la deste modo: Ente, substância, corpo, vivente, animal, homem, e 
finalmente Sócrates20. Podemos entender todos estes nomes como sendo re‑
presentantes do mesmo ser ou categoria, que pode ser homem, por exemplo. 
Homem é Ente, é substância, é vivente, é corpo e é animal. Se significam 
todas o mesmo (homem), então não serão supérfluas? Porém, se signifi‑
cam coisas diferentes, então homem não é uma e a mesma coisa. O que há 
no homem que possa chamar‑se de “vivente, corpo, animal, substância e 
Ente” efectivamente? Francisco Sanches acusa estas definições de serem 
obscuras e de não captarem a essência do definido. São obscuras porque, 
não sendo dividido em categorias, os sentidos conseguem captar o que é um 
homem; porém, quando dividido em categorias, os sentidos não conseguem 
captar o que é um homem. Só a razão, denominada pelo autor como sendo 
“falaz e obscura”, produtora de fantasias, (aparentemente) consegue21. 

Uma possível resposta é que Aristóteles, como subtil investigador da 
natureza, indicou as definições correctas das palavras e como tal, a sua es‑
sência. No ver de Sanches, porém, esta afirmação paga tributo à insuficiên‑
cia humana, pois, mais sabedor do que Aristóteles nessa matéria era Cícero: 
“a quem [Cícero] compete indicar a significação das palavras. Alegarás que 
Cícero não falou com tanta propriedade nem com tanto apuro. Eu afirmarei 
o contrário, pois essa arte exercia‑a Cícero, e não Aristóteles…”22.

Temos aqui a afirmação da dinâmica do não saber. Aristóteles era 
homem como nós. E Cícero, embora possuísse conhecimento imperfeito 
sobre a significação das palavras, possuía conhecimento mais perfeito so‑
bre esse tema do que Aristóteles.

20  Cf. Ibid., p. 65. Sócrates aqui representa apenas um certo homem, um particular que é 
substância, Sócrates não é a divisão mais básica da primeira categoria aristotélica.

21  Cf. Ibid., p. 65. Podemos entender esta como a primeira prova de que Francisco Sanches 
é um empirista. Duvida do poder da razão relativamente ao conhecimento através 
de categorias e universais, defendendo um conhecimento, não do universal, mas do 
particular através dos sentidos.

22  Ibid., p. 66. Sanches demonstra claramente que não há só um mestre, autoridade máxima 
em todo o saber. Nesse aspecto, ao referir Cícero como autoridade (e através de um 
argumento de autoridade) parece quase que uma contradição. Contudo, o autor apenas 
quer dizer que Cícero tratou mais aprofundadamente o tema da significação de palavras do 
que Aristóteles. Todavia, outros autores perscrutaram o tema mais pormenorizadamente 
do que Cícero e, mesmo assim, acabaram nada sabendo sobre a essência das coisas.
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2.2. Três teses contra a Ciência Silogística e o Erro de Sanches

Olhemos agora para a ciência silogística de Aristóteles sob o olhar 
nominalista de Francisco Sanches. A ciência silogística aristotélica visa os 
universais e é sobre eles que há ciência. Para haver conhecimento por esta 
ciência, porém, tem de haver duas premissas e uma conclusão que se siga 
necessariamente delas. Neste sentido, Aristóteles privilegiava o silogismo 
in Barbara, pois as premissas são quer universais, quer afirmativas. Assim, 
afirmaremos uma conclusão que se estende a um universal inteiro e que, 
obviamente, será constitutiva de conhecimento; porque o conhecimento 
versa a afirmação de certas teses universais, para Aristóteles. Os silogis‑
mos têm três termos: um maior, um menor e um médio. Um possível silo‑
gismo in Barbara pode ser o seguinte:

Todos os mortais são seres.
Todos os homens são mortais.

Logo, todos os homens são seres.
 

É predicável do sujeito homem que todos os homens são mortais, e do 
sujeito mortais que todos os mortais são seres. Como tal, deriva‑se que 
todos os homens são seres (entes). Existem quatro formas de criticar esta 
ciência silogística (sendo uma delas falaciosa): a primeira passa pela afir‑
mação de que os termos são meramente analíticos, ou seja, o predicado 
está contido no sujeito e como tal não estende o nosso conhecimento, tor‑
nando esta ciência numa ciência inútil. A segunda forma, que Francisco 
Sanches segue, é duvidar do poder da silogística, solicitando constantes 
explicações acerca de silogismos básicos, emaranhando assim o “douto” 
em explicações obscuras, que dificilmente provarão algo. Como coloca 
Francisco Sanches:

Olha lá, prova que homem é ente. Naturalmente dirás: o homem é subs‑
tância; a substância é ente; logo o homem é ente. Duvido das duas pri‑
meiras afirmações. Provarás: o homem é corpo; este substância; logo o 
homem é substância. Duvido também de ambas (…) Nego ainda que o 
homem seja animal. Que dirás? Já não há mais géneros. Para onde hás‑de 
fugir? Naturalmente para a definição de animal, dizendo que é o vivente 
dotado de movimento e sensibilidade (…) e tal é o homem. Ambas as 
coisas eu nego. (…) O que é que tu conseguiste com esses silogismos? 
Não provaste que o homem é ente…23

23  Ibid., pp. 71‑72.
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Em poucas palavras, explica‑se melhor que o homem é substância sem 
recurso a analogias ou silogismos. Substância representa tudo o que existe 
fisicamente: como um certo pau, um animal, um homem. Inevitavelmente, 
temos de aceitar que o homem é substância. Porém, utilizando a ciência 
silogística aristotélica faríamos com que a conclusão fosse aceite mediante 
a concordância com as premissas. Vejamos. Admitamos o seguinte silogis‑
mo: o homem é substância, a substância é ente, logo o homem é ente. Caso 
aceitemos as premissas, necessariamente temos de aceitar a conclusão. Mas 
se não aceitarmos que o homem é substância, necessariamente teremos de 
ser convencidos de outro modo. Observando a lista de categorias aristotéli‑
cas, depois do ente e da substância segue‑se o corpo. Se com o nosso novo 
silogismo conseguirmos que sejam aceites as premissas o homem é corpo, 
o corpo é substância, então aceitar‑se‑á necessariamente que o homem é 
substância. Aceitando que o homem é substância, necessariamente terá de 
ser aceite o nosso primeiro silogismo. Todavia, caso duvidemos de que o 
homem é corpo, percorreremos todas as categorias. E quando chegarmos à 
mais básica, não poderemos provar que o homem é ente, caso o adversário 
também rejeite as premissas.

A terceira forma de demonstrar a inutilidade da silogística aristotéli‑
ca perpassa pela afirmação da circularidade das premissas e da conclusão. 
Quando eu afirmo uma certa conclusão, por exemplo, Sócrates é animal 
a partir das premissas Todo o homem é animal, Sócrates é homem, eu já 
sei que Sócrates é animal, pois algo ser humano é condição suficiente para 
algo ser animal. Este juízo, além de não estender o meu conhecimento 
(pois Sócrates, sendo homem, é animal), pressupõe que Sócrates é um ani‑
mal antes sequer de afirmarmos a conclusão24. As premissas demonstrarão 
a conclusão numa dedução. Mas ao partirmos de um princípio universal 
como todo o homem é animal, aceitamos paralelamente que Sócrates, sen‑
do um homem, é animal necessariamente. 

A quarta forma consiste na afirmação do nominalismo. Um nomi‑
nalista afirmaria o seguinte: não há qualquer género de conhecimento que 
passe pelos universais, pois eles são ocos, meras palavras. Para um no‑
minalista apenas existe conhecimento do individual, ou seja, apenas há 

24  “A dedução é sempre um círculo vicioso. Quando é dito ‘todo o homem é animal, Sócrates 
é homem logo Sócrates é animal’, não poderia admitir‑se a premissa ‘todo o homem 
é animal’ se a conclusão não fosse tida como já demonstrada; ou seja, que Sócrates, 
sendo homem, é animal. Por isso, quando se tem a pretensão de demonstrar a conclusão, 
derivando‑a de um princípio universal, na realidade já se pressupõe demonstrada…” N. 
Abbagnano, História da Filosofia, Volume II, trad. de António Borges Coelho, Lisboa: 
Editorial Presença, 1969, p. 62.
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conhecimento do individuo e não da espécie que engloba o indivíduo. 
Francisco Sanches é um nominalista, pois defende que os universais são 
uma “subtil ficção” e versa o seu modelo de conhecimento no primado 
dos sentidos. Os sentidos dão‑nos a conhecer os indivíduos e só os indiví‑
duos. Não podem possibilitar‑nos conhecimento dos universais, pois eles 
não existem per se na natureza. Os universais são construções humanas e, 
como tal, é impossível conhecê‑los pelos sentidos. Visto que a verdadeira 
ciência de Francisco Sanches perpassa pela informação sensorial aliada ao 
juízo, e nunca só pelo juízo (pois ele deste modo apenas produzirá ficções, 
porque não tem referentes reais), esta ciência aristotélica não pode ser a 
verdadeira ciência. 

Concernente a esta última forma de argumentação, o autor escreveu 
um breve passo falacioso, que contém um argumento de autoridade:

…pelo contrário nenhuma estranheza causa que Santo Agostinho, astro 
de primeira grandeza da Igreja cristã, por si só, sem professor algum, 
aprendesse todas as ciências, excepto a silogística. A razão é que as ou‑
tras se fundam na realidade, e esta é uma ficção subtil, de muito dano e 
nenhum proveito: afasta os homens da observação da realidade, deten‑
do‑os em si própria, como se verá melhor no decurso das nossas obras.25

O argumento procura justificar que, de facto, Santo Agostinho não apren‑
deu a silogística sem recorrer a um professor, porque esta é desconexa do 
real. Na verdade, é apenas uma ficção que afasta os homens da realidade. 
Eu creio que este argumento tem uma conclusão algo forçada. Com efeito, 
apenas porque Santo Agostinho não aprendeu uma certa área do saber, não 
é lícito generalizar que ela seja uma subtil ficção. Como argumento de au‑
toridade, teria a seguinte forma: Santo Agostinho é um mestre do saber e 
aprendeu A, B e C. Santo Agostinho não aprendeu X. Logo, X não é uma 
área do saber. Podemos interpretar o argumento como sendo igualmente 
uma indução. Porém, será sempre uma indução dotada de uma generali‑
zação abusiva (pois parte sempre de um único sujeito para todos os su‑
jeitos). A meu ver, não há razões conclusivas para aceitar este argumento. 
De facto, que garantias há de que esta tenha sido a razão pela qual Santo 
Agostinho não aprendeu a lógica aristotélica? Santo Agostinho estudou a 
lógica estoica, e não a aristotélica; e se conseguiu aprender uma, aprende‑
ria também a outra. Toda a evidência a meu dispor leva‑me a concluir que 
este argumento de autoridade é muito fraco. Uma analogia possível que ex‑
põe esta fraqueza é a seguinte: imaginemos David Hume, Sartre e Platão. 

25  F. Sanches, Op. cit., p. 76.
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David Hume versa todas as áreas do saber, excepto o silogismo aristotéli‑
co. Sartre apenas não conhece matemática. Platão domina todas as áreas 
do saber, menos astronomia. Um crítico de Aristóteles afirmará o seguinte: 
“David Hume todas as áreas conheceu e aprendeu, menos o silogismo aris‑
totélico. Isto porque este não versa o real.” Mas Sartre e Platão aprenderam 
o silogismo aristotélico, e são autoridades do saber também! Logo, terá 
este argumento assim tanta força? Se aceitarmos que David Hume não 
aprendeu silogística porque é uma subtil ficção, então, caso apresentem a 
objecção de que Sartre não aprendeu matemática porque esta é uma subtil 
ficção, também teremos de aceitá‑la. Se temos uma maior inclinação para 
rejeitar esta última conclusão, pois aceitamos que a matemática não é uma 
ficção, então teremos também de rejeitar que o silogismo seja uma ficção.

2.3. Conhecimento Perfeito pelas Causas

No final da primeira parte da sua obra, Francisco Sanches lança uma 
investida ao conhecimento perfeito através das causas. Existem quatro 
causas aristotélicas: a final; a eficiente; a formal; e a material. Aristóteles 
defende que para haver conhecimento perfeito de algo, devemos conhecer 
todas as suas causas, assim como o primeiro princípio. Por exemplo, para 
conhecermos perfeitamente o que é um homem, devemos conhecer a sua 
causa final (a finalidade de algo, por exemplo, a finalidade de uma carroça é 
transportar pessoas); a sua causa eficiente (a causa eficiente de um rapaz é o 
seu pai, ou seja, é a causa “produtora” por assim dizer); a sua causa formal 
(a “forma” de um objecto, aquilo que ele é, a configuração da sua essência, 
a sua forma); e a causa material (a matéria que compõe um objecto, no caso 
de um homem é sangue, tendões, órgãos, entre outros). Francisco Sanches 
rejeita a noção do conhecimento perfeito através de todas as causas desse 
mesmo algo. Focar‑me‑ei em duas causas apenas: a eficiente e a final. 

A causa eficiente é rejeitada sob a base de que para o conhecimento 
de mim próprio não é necessário conhecer o meu pai, ou o pai do meu pai, 
pois isto admite uma regressão indeterminada e quase infinita. Se para me 
conhecer tenho de conhecer o meu pai, então para conhecer o meu pai terei 
de conhecer o pai dele, e para conhecer o pai do meu pai então terei de 
conhecer o pai do pai do meu pai. E como eu já não posso conhecer, por 
exemplo, o meu bisavô, ou tetravô, então não posso ter conhecimento do 
meu avô, nem conhecimento do meu pai, nem conhecimento de mim. Mas 
podemos recuar mais longinquamente. Imaginemos, num caso hipotético 
anterior à raça humana, uma forma de vida que ainda é apenas um aglo‑
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merado de células. Desse aglomerado virá a nascer toda a minha linhagem 
familiar masculina, admitindo que só terão rapazes. Para conhecer o meu 
pai, e o pai do meu pai, tenho de conhecer esse aglomerado de células, cau‑
sa primeira. Porém, como poderei fazê‑lo, visto que já passaram milhares 
e milhares de anos? É impossível, dados os meios de que disponho. Logo, 
não há conhecimento do meu pai, nem de mim próprio.

Um contra argumento possível seria postular Deus como causa efi‑
ciente do homem e, paralelamente, como causa final. Porém, isto levanta 
um problema ainda mais grave: como podemos conhecer Deus, imenso, in‑
finito e inteligível? Para tal teríamos de conhecer uma realidade metafísica 
infinita, e tal não é possível ao fraco engenho humano.

Contra a causa final, porém, é mais difícil argumentar. Efectivamen‑
te, qual é a causa final do homem? Qual é a finalidade do homem? Um 
existencialista diria que o homem não tem finalidade. Podemos propor pos‑
síveis finalidades humanas. Porém, apenas propomos, pois, efectivamente, 
quem sabe qual é a finalidade do homem?

Caso Deus exista, a finalidade do homem será alcançar a vida eterna. 
Contudo, esta visão é insuficiente, pois parte de um postulado. Partindo de 
um postulado, de uma situação hipotética, como posso saber se é verdade? 
Como pode ser constituinte do saber? Seria mais facilmente constituinte 
do não‑saber propriamente dito. De facto, podemos remeter para Deus a 
finalidade humana, mas daí não advirá conhecimento.

Mesmo não remetendo para Deus, esta discussão nunca parte do pla‑
no metafísico. Por exemplo, a felicidade é algo desejável na vida humana, 
e certamente é constitutiva de uma vida boa. Desta maneira, podemos ad‑
mitir que uma vida boa é a finalidade humana. Porém, o que é que efectiva‑
mente torna a minha vida uma vida boa? A felicidade, certamente. Se sim, 
o que é uma vida feliz? Uma vida de satisfação indiscriminada de desejos? 
Posso possuir desejos que são nocivos para mim, como, por exemplo, fu‑
mar tabaco. Se concretizo esses desejos, serão eles constitutivos da minha 
felicidade? É contra intuitivo, pois ter saúde também é constitutivo de uma 
vida boa. Exactamente a realização destes desejos nocivos destroem parte 
da minha vida boa.

Então será o aperfeiçoamento pessoal? Nada me garante que estas se‑
rão finalidades humanas. A meu ver, a satisfação de desejos e aperfeiçoamen‑
to pessoal são constituintes de uma vida boa, mas não são a vida boa em si 
e por si mesma. Qual será então a causa final do homem? Não sei; e postulo 
que os outros também não, pois para saberem teriam de possuir um engenho 
sobre‑humano. Portanto, nada se sabe, como afirmaria Francisco Sanches.
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Como conseguimos ver com as causas eficiente e final, elas não fa‑
zem parte do corpo de conhecimento dos primeiros princípios. Além disso, 
os primeiros princípios não são constituintes do saber. Para haver ciência 
dos primeiros princípios estes têm de ser demonstráveis, e Aristóteles ad‑
mitiu que eles não são demonstráveis.26 Não sendo demonstráveis, não são 
ciência. Não sendo ciência, não podem ser constituintes do conhecimento. 
Aristóteles errou, e em algumas coisas acertou, mas, sendo humano, muitas 
vezes teve de pagar tributo à insuficiência e fraqueza do espirito humano.27 

Paralelamente, estas críticas de Sanches tinham a função de de‑
monstrar que, embora os antigos fossem sapientes, eram mortais e, por 
conseguinte, falíveis28. Como foi evidenciado pelo processo dos Descobri‑
mentos, o conhecimento não é estanque, mas antes dinâmico, em constru‑
ção e destruição constantes.

3. Conclusão 

Francisco Sanches era humano, em muito errou, em muito acertou, 
e caso não aceitem esta crítica de Sanches a Aristóteles, então também não 
podem aceitar Aristóteles como mestre do saber. Se Sanches era humano e 
padecia dum fraco engenho, por isso mesmo também padecia Aristóteles. 
Apesar de ilustre, era humano, finito, incapaz de transcender os vínculos de 
imperfeição tal como Francisco Sanches, tal como eu e o leitor. Não deve‑
mos aceitar Aristóteles como mestre do saber. Paralelamente, não devemos 
aceitar todas as críticas de Sanches a Aristóteles dogmaticamente, acredi‑
tando que um estava certo e o outro errado. Isso seria quebrar exactamente 
a dinâmica do não‑saber que Francisco Sanches defende. O saber aristoté‑
lico, do alegado ditador da verdade, nem tudo abarcou e Francisco Sanches 

26  “Já o próprio Aristóteles objectou contra si próprio: ‘Se só é ciência a que se obtém por 
demonstração, não pode haver ciência dos primeiros princípios, porque não podem ser 
demonstrar‑se, e nesse caso não haverá ciência alguma…’”. Ibid., p. 85.

27  Artur Moreira de Sá, Francisco Sanches: Filósofo e Matemático, Volume I, Lisboa: 
1947, p. 239. 

28  “Todo o seu esforço se concentrou em sacudir esta frágil e gasta ciência antiga, quebrar 
os exageros do despotismo dialético, pôr ao vivo o abuso que se fez do silogismo e do 
raciocínio na ciência positivam desafrontar as ciências do exagerado magisterdixitismo 
[magister dixit, ou seja, o mestre disse] dos antigos, persuadir o homem renascentista 
da humildade das suas possibilidades, que lhe não permitiam os juízos fechados e 
definitivos de quem domina “divinamente” os segredos da Natureza.” Lúcio Craveiro 
da Silva, Op. cit., p. 441.
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mostrou porquê. Francisco Sanches algumas coisas também não sabia, e 
eu salientei um ou outro ponto mais flagrante que o meu engenho captou, 
pois pelo caminho do saber entremostram‑se algumas sombras de verdade.

O saber humano não advém da aceitação dogmática de vários pensa‑
mentos de um só autor, ou de vários autores, mas advém, porém, da crítica 
desses mesmos pensamentos. A dinâmica do não‑saber sanchiana é exac‑
tamente isto: nada se sabe. Esta conclusão do autor é muito proeminente 
no campo da filosofia, e algo pessimista de facto: grosso modo, a palavra 
filosofia significa, etimologicamente, amor ao saber ou amor pela sabe‑
doria. Esta conclusão negativa de Francisco Sanches que de facto nada se 
sabe parece ser somente destruidora do saber. Porém, é paralelamente um 
método de construção do mesmo. A minha interpretação do autor é que de 
facto nada se sabe perfeitamente. A meu ver, tem de haver necessariamente 
algum conhecimento imperfeito. Podemos não conhecer o que é uma flor 
essencialmente, mas podemos conhecer muito sobre as flores: o seu pro‑
pósito no ecossistema, as partes constituintes das flores, como crescem, o 
que causa que existam mais flores (…) e de facto embora não tenhamos 
um conhecimento perfeito sobre elas, temos algum conhecimento relati‑
vamente às mesmas. E se agora falo de flores, poderia falar de animais, 
de planetas, do espaço e do tempo, com maior ou menor rigor, pois temos 
sempre algum conhecimento que não está completamente errado. Porém, 
há que questionar o conhecimento de outrem, pois caso não seja questiona‑
do, nunca é analisado devidamente. Caso nunca se tivesse questionado um 
ilustre Aristóteles, por exemplo, ou um sapientíssimo Kant, que proveito 
derivaria da existência de outros filósofos? Muito pouco; o conhecimento 
teria sido abarcado, no seu todo, somente por uma ou duas pessoas. E se 
Aristóteles errou, errou também Kant. De facto, nada se sabe.

Que nada se sabe
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RESUMO

Ávido crítico do saber dependente dos velhos mestres, Francisco Sanches 
lança uma investida directa ao coração da filosofia aristotélica com o intuito de 
desmistificar o autor por excelência da escolástica. Francisco Sanches, neste 
contexto, procura mostrar que o engenho humano, por mais aguçado que seja, 
é sempre falível. De facto, sombras de verdade se entremostram se procurarmos 
atentamente. Toda a história da filosofia comprova esta asserção, ou não fosse 
senão uma história do que foi humanamente capaz de se investigar. Alguns autores, 
possivelmente os mais ilustres, transcenderam o humanamente capaz de outros 
autores, sendo por isso, infelizmente, tratados como mestres do saber. Infelizmente 
de facto, pois esta aceitação dogmática estagna o conhecimento. Francisco 
Sanches visita exactamente os clássicos mestres do saber, e humildemente mostra 
a falibilidade das sapientes asserções de Aristóteles.

Palavras-chave: Aristóteles – Francisco Sanches – conhecimento – ciência – 
crítica

ABSTRACT

Avid critic of the knowledge dependent of the old masters, Francisco 
Sanches strikes a direct blow at the heart of Aristotelic philosophy with the aim 
of demystifying the author par excellence of Scholasticism. Francisco Sanches, in 
this context, attempts to show that the human mind, for as sharp as it may be, is 
always fallible. In fact, shadows of truth show themselves if we search carefully. 
The whole history of philosophy proves this assertion, or had it not been more than 
a history of what was humanly capable of investigating. Some authors, possibly 
the most distinguishable, transcended the humanly capable of other authors, being 
therefore, unfortunately, treated as masters of knowing. Unfortunately indeed, as 
this dogmatic acceptance stagnates knowledge. Francisco Sanches visits exactly 
the classic masters of knowledge, and humbly shows the fallibility of the sapient 
assertions of Aristoteles.

Key-words: Aristotle – Francisco Sanches – knowledge – science – critique
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