
Pensamentos Endereçados a um Tomista Analítico

Hilary Putnam

Tradução: Allan S. Pacheco

Revisão: Allan S. Pacheco, Gabriel Marculino, Marco Bach.

[Retirado de Analytical Thomism: Traditions in Dialogue, Chapter 2, Craig

Paterson, Matthew S. Pugh (eds.), Hilary Putnam (aut.)]

1. Introdução

Eu não posso alegar ser um “Tomista Analítico” por duas razões: primeiro, sou um

judeu praticante, e o Tomismo é uma tradição filosófica dentro da Igreja Católica

Romana (talvez eu possa ser um “Maimonideano
1

Analítico”?) Mas eu não apenas

filosofo dentro de uma tradição religiosa diferente daquela dos Tomistas, há também o

fato de que minha própria abordagem da filosofia é, creio eu, bastante diferente. Meu

propósito aqui, no entanto, não é rejeitar o Tomismo Analítico, nem mesmo criticá-lo,

mas, ao invés disso, entrar em diálogo com ele. Portanto, mesmo se eu não colocar as

observações que se seguem na forma de questões, elas se destinam, em certo sentido, a

um conjunto de perguntas (na forma: “O que você pensa sobre isso?”) dirigidas àqueles

que se consideram Tomistas Analíticos.

Irei organizar estes comentários em torno de dois tópicos: a questão de “provar a

existência de Deus”, e a questão de “predicação em relação a Deus”.

2. “Provando” a existência de Deus

“Pode-se provar a existência de Deus?” parece-me uma pergunta menos clara do que um

emaranhado de perguntas que raramente, se é que alguma vez, são resolvidas e

cuidadosamente distinguidas. Para a maioria dos filósofos seculares (isto é, ateístas) que

consideram a questão de alguma forma, ela parece clara e a resposta parece também

óbvia: as tradicionais (por exemplo, as de Aquino e a de Maimônides) “provas da

1
(N.T.) O termo remete a Maimônides, filósofo judeu medieval que influenciou o pensamento Tomista em

certa medida.
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existência de Deus” são única e totalmente (are one and all) falaciosas, e a própria ideia

de provar a existência de Deus é absurda. Além disso, a maioria desses filósofos toma

por bastante claro o que uma “prova” é: uma demonstração de que algo é o caso usando

os padrões (ou supostos padrões) da, se não da ciência, então, filosofia analítica. Além

disso, é suposto que uma prova sólida deve ser capaz de convencer qualquer pessoa

racional que a veja. (Por que os argumentos dos próprios filósofos analíticos — nem

mesmo os argumentos filosóficos, enquanto opostos à lógica técnica, de Frege, ou

Russell, ou Quine, ou Davidson ou David Lewis — todos falharam em cumprir (meet)

esse teste não é algo que os filósofos analíticos discutem em grande quantidade.)

Claro, eu não posso, neste curto espaço, fazer o que acabei de falar, isto é, desemaranhar

e cuidadosamente distinguir todas as linhas do ninho de questões escondidas nesta,

aparentemente, simples pergunta. “Pode-se provar a existência de Deus?” (Talvez não

haja limite para o número de fios que pudessem ser distinguidos.) Ao invés disso, eu vou

responder à familiar pergunta secular que acabei de mencionar (e a construção da

questão que ela pressupõe).

A visão de que as provas tradicionais são falaciosas assenta, penso eu, na ideia de um

espantalho (straw-man) do que essas provas são. Como os leitores desta edição do The

Monist
2

são susceptíveis de saber, cada uma dessas provas podem ser colocadas em uma

forma na qual é claramente válida (embora as premissas, são, é claro, nos dias de hoje,

controversas). Por exemplo, o argumento causal para a existência de Deus não, feito se

tem frequentemente suposto (até mesmo por alguns medievais), pressupõe que uma

regressão temporal infinita de causas [a sequência . . . A–3, A–2, A–1, A–0, tal que para cada

número natural n, A–(n+1) é a causa e é anterior no tempo à A–n] é uma impossibilidade

lógica.
3

É claro, os argumentos têm premissas que são inaceitáveis para o ateísta; mas a

ideia de que eles são únicos e totalmente inválidos, que eles procedem por raciocínios

inválidos de suas premissas, é apenas errado. De fato, cada uma das provas tradicionais

pode ser iniciada na forma na qual se procede validamente de suas premissas (as quais

um ateísta não pode, claro, aceitar, mas que, vou argumentar, não são simplesmente

petições de princípio).

Tome a prova causal como um exemplo. É bem verdade que não há nenhuma

contradição lógica na ideia de um universo no qual há uma regressão infinita de causas

para trás no tempo. No entanto, do ponto de vista de um filósofo que aceita a prova

causal (por exemplo, Aquino e Maimônides) esta sequência inteira, e, de fato, todo o

3
Para uma reconstrução do argumento que é compatível com a existência de tais sequências causais, veja

Robert K. Meyer, “God Exists!”, Nous 21 (Set. 1987), 345–61. A ideia da prova — particularmente o uso do

Lema de Zorn — foi, como Meyer pontua, sugerido por mim mesmo.

2
(N.T.) O The Monist é uma revista americana, que ajudou a estabelecer a filosofia a se estabelecer no

país, publicando diversos autores renomados. Foi fundada entre os anos de 1888 e 1890 por Edward C.

Hegeler.
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universo físico do qual a soma mereológica
4

de . . . A–3, A–2, A–1, A–0 é uma parte

específica, é em si mesma um caso paradigmático de um ser totalmente contingente.

Mas (como reconheceu Immanuel Kant), até mesmo se isso vai além do que viemos a

chamar de “pensamento científico”, para aplicá-lo ao universo como um todo, há algo na

própria mente humana que nos faz querer pensar que há uma causa para qualquer coisa

cuja a existência é contingente (e ultimamente nos faz querer postular uma causa

“incondicionada” para tudo que é “condicionado”, para pôr em uma linguagem

kantiana). Iniciado corretamente (embora eu não vá o fazer aqui),
5

esta intuição pode

ser expressada como uma premissa formal da qual (com premissas adicionais

apropriadas) a existência de Causa Auto-Causada pode ser derivada (embora o

argumento que eu tenho em mente seja longe do trivial). Não é preciso dizer que a Prova

não leva (yield) à existência de um Ser com todos os “atributos” de Deus, mas leva —

para quem aceita as premissas! — à existência de um Ser Necessário (no sentido de um

Ser que é seu próprio fundamento suficiente de existência) de tudo que é contingente.

Certamente, isso não é uma “prova” no (absurdo) sentido de um argumento que

convencerá todos que o lerem, pela própria simples razão de que as premissas não

serão aceitas universalmente; isso faz, no entanto, um certo serviço — um serviço, penso

eu, que até mesmo o ateísta deve conceder —, nomeadamente, o serviço de trazer uma

fonte da nossa presente ideia de Deus,
6

uma fonte que é profunda em uma concepção

muito natural da própria razão. O fato de que um filósofo sentiu que ele tinha que

terminar um livro vigorosamente defende o ateísmo
7

com as palavras, “Ainda assim, por

que há algo ao invés do nada?” atesta a profundidade desse impulso intelectual, ou ideia,

ou intuição ou seja lá como queira chamar isso. Se alguma, isso foi o triunfo (ao menos

no pensamento secular), depois de David Hume
8

da ideia de que não há nada de

problemático com a ideia de que o universo como um todo deve existir de forma

inteiramente contingente, representando uma enorme quebra com o que fora há muito

tempo tomado por ser um princípio fundamental do raciocínio humano como tal.

Repetindo: em adição para rejeitar a ideia de que as provas tradicionais são “inválidas”,

eu rejeito a ideia de que elas são simples “petições de princípio”. Pelo contrário, até

mesmo se no fim você rejeitar a visão da razão que está implícita nas provas — isto é, a

visão segundo a qual a própria razão nos diz que a existência contingente requer uma

uma causa fora de si mesma, e nos diz, entretanto, que deve haver necessidades que não

são apenas “conceituais” — você deve, penso eu, reconhecer que esta visão da razão que

fala e expressão intuições que são muito profundas em nós (e a ideia de que essas

8
Até Hume se contenta em dizer que é inútil especular sobre a causa para experiência como um todo.

7
W. Matson, The Existence of God (Ithaca, NY; Cornell University Press, 1967).

6
Claro, nossa presente ideia de Deus tem, ela própria, se desenvolvido no decorrer do tempo,

parcialmente sob a influência da própria filosofia, mas ela não é pior por isso.

5
Veja o ensaio citado na nota [3].

4
(N.T) Mereologia é a teoria ou estudo lógico-matemático das relações entre as partes e o todo e das

relações entre as partes no interior de um todo.
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intuições foram “refutadas” pelo modo de pensar científico moderno é uma que merece

exame crítico).

E o outro elemento da crítica das provas tradicionais que eu aludi, nomeadamente, que

elas não produzem assentimento universal (no modo no qual, digamos, provas na

matemática produzem assentimento universal entre aqueles que as entendem)? Se os

Tomistas Analíticos concordam com as críticas seculares deles de que as provas da

existência de Deus devem produzir assentimento universal deste modo (e eu espero que

eles não concordem), então eu tenho que diferir deles também, ou, ao invés disso, tenho

que perguntar: “Como entendemos a noção de ‘entre aqueles que as entendem’ no caso

religioso?”

Duas coisas parecem óbvias. Primeiramente, a fim de entender o falar sobre Deus, se

esse falar toma ou não a forma de uma “prova”, deve-se ser capaz de entender o conceito

de “Deus”. Mas há muitas possíveis concepções diferentes do que é entender o conceito

“Deus”, de um modo que não há nenhuma analogia no caso matemático. Em segundo

lugar, mesmo se alguém entende o conceito de “Deus”, para aceitar qualquer uma das

provas tradicionais ele tem que encontrar uma conexão entre esse conceito e os elevados

princípios teóricos e filosóficos envolvidos nessas provas, tal como aquelas já

mencionadas (sobre existência condicionada e incondicionada, e sobre que tipo de

necessidade pode haver). Alguns dos mais profundos pensadores religiosos dos últimos

cem anos não tiveram nenhum uso para esse tipo de filosofar; e eu seria o último a dizer

que lhes falta o conceito de “Deus”. O que as provas tradicionais da existência de Deus

de fato fazem é conectar as preocupações de dois empreendimentos salvíficos: os

empreendimentos da filosofia antiga e medieval,
9

que, afinal, é a fonte do material

dessas provas, e o empreendimento da religião monoteísta. Enquanto é certamente

possível ter uma atitude religiosa profundamente valiosa que combina esses dois

elementos — de fato, o esforço para fazê-lo contribuiu profundamente para o Judaísmo

como também para o Cristianismo e o Islamismo —, é também possível ter um profundo

cumprimento à atitude religiosa mantendo-se longe da metafísica. Falando por mim

mesmo, diria que enquanto eu concebo Deus como um “Ser transcendente”, como um

“Ser necessário”, como um “fundamento incondicional para a existência de tudo que é

contigente”, sinto que na medida em que tenho algum controle sobre essas noções,

tenho um tratamento sobre elas como noções religiosas, não como noções que são

suportadas por uma teoria filosófica independente. (Certamente não pela teoria da

Metafísica de Aristóteles.) Para mim, as “provas” mostram conexões conceituais de

grande profundidade e significância, mas elas não são fundamento para minhas crenças

religiosas. (Apesar do grande prestígio de Maimônides, elas nunca prestaram um grande

9
Sobre as razões de ver a “antiguidade filosófica” (filosofia antiga e medieval) como um grupo de

empreendimentos salvíficos, veja Pierre Hadot, Philosophy as a Way of Life (Oxford: Blackwell, 1995).
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papel nas crenças judaicas.) Nem são “provas” nas quais eu tentaria trazer alguém ao

Judaísmo, ou qualquer tipo de pensamento religioso.

3. Predicação em Relação a Deus

Eu já comentei que existem muitas concepções diferentes do que é entender o conceito

“Deus”. Em algumas concepções, o conceito “Deus” é diretamente definível em termos

familiares: ser Deus é ser poderoso, conhecedor, bom, e assim por diante, sem limite,

em que o termo “poderoso” (isto é, capaz de realizar o que se “quer”), “conhecedor” (isto

é, ter crenças verdadeiras justificadas
10

), e assim por diante, querem dizer no caso

Divino apenas o que elas significam no caso humano. Mas tais concepções têm sido

desafiadas por pensadores religiosos, incluindo, é claro, Alfarabi, Avicena, Maimônides

e Aquino.

Em minha visão,
11

a linguagem religiosa e as linguagens de descrições empíricas

ordinárias e teorização científica são, de alguma maneira, incomensuráveis.
12

O crente

religioso (qua crente religioso) não é — ou não deveria ser — engajado na predicação de

fenômenos empíricos, e a fé religiosa não é refutada por este ou aquele acontecimento

empírico ou descoberta científica. Supor, feito muitas pessoas nos dias de hoje tem feito,

que “a ciência refutou a religião” é ter um entendimento profundamente confuso do que

a real crença religiosa é.

Feito enfatizei em Renewing Philosophy (168ss.), isso não quer dizer que a crença

religiosa é imune ao criticismo (embora eu esteja dizendo que esse tipo de criticismo

seja inteiramente equivocado). Pode-se achar que o que o crente diz é ininteligível: por

exemplo, pode-se achar que isso viola o sentido do que a vida significa de alguém; ou

pode-se descobrir que a crença religiosa perdeu seu domínio sobre alguém (ou alguém

perdeu seu domínio sobre ela), e ela agora se parece como algo estranho e alienígena;

mas o que não se deve fazer é alegar que a visão de alguém, seja lá qual for, é mantida

pela “ciência atual”.
13

Nem — ou assim eu argumentei em Renewing Philosophy — se

deveria esperar que a filosofia da linguagem, ou a filosofia analítica, serão capazes de

dizer se a linguagem religiosa faz sentido e, se tem, que tipo de sentido ela faz.

13
Cf. meu “God and the Philosophers”, disponível em Midwest Studies in Philosophy.

12
Meu uso da palavra “incomensurável” aqui não pretende ser uma invocação da teoria de Kuhn ou

qualquer outra “teoria” da ciência ou da linguagem; o problema de se entender os fenômenos que me

refiro é o problema de se entender o discurso religioso em si mesmo, e isso não é algo que se consegue

teorizando sobre a linguagem. Veja Renewing Philosophy, 148–53.

11
Cf. caps. 7 e 8 em meu Renewing Philosophy (Cambridge, Mass: Harvard University Press, 1992).

10
NB. Deus não cai nos problemas de Gettier!
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Simplesmente não há lugar descomprometido em se posicionar em relação à dimensão

religiosa da vida humana.
14

Este pensamento foi lindamente expresso a mim há muito tempo, em 1960, por

Elizabeth Anscombe, quando, no decorrer de uma conversa, ela comparou a diferença

entre a visão do ateísta da religião e a visão do crente à diferença entre “ver os vitrais do

lado de fora e vê-los do lado de dentro.” Mas o fato de que a linguagem religiosa é, deste

modo, incomensurável com a linguagem descritiva ordinária não significa que ela é

simplesmente um “jogo de linguagem” auto-fechado. Pelo contrário, feito Cora Diamond

escreveu, criticando essa mesma ideia,

O questionamento expresso em [grandes questões religiosas] é de qualquer um; a

possibilidade de tais questões pertence à linguagem em si mesma, e não a qualquer jogo de

linguagem particular. A tendência de perguntar não depende de nenhuma forma de vida

que não seja a própria fala; é algo tanto primitivo, algo dado . . . quanto responder às

outras pessoas (e, de fato, encontrado em crianças pequenas).
15

Colocando essas observações juntas — a de Elizabeth Anscombe e a de Cora Diamond —,

estou inclinado a dizer algo assim: que enquanto a potencialidade da linguagem

religiosa, a possibilidade de fazê-la própria de alguém, é uma potencialidade humana

básica, o exercício desta potencialidade não é uma real possibilidade para todo ser

humano a todo momento. Para alguns seres humanos, ela não parece nunca ser uma

possibilidade (embora, alguma coisa profundamente espiritual neles possa achar outro

modo de expressão). Eu mesmo acredito que isso requer algo experiencial, e não

meramente intelectual, para despertar esta possibilidade no ser humano. De fato, se eu

encontrasse uma pessoa que tivesse sido um ateísta duro de matar, e que um belo dia

passou a crer em Deus simplesmente pelas bases de um argumento metafísico, eu não

sei o que deveria pensar. Pode ser, é claro, que o argumento metafísico fora

simplesmente um gatilho que liberou algo mais profundo. Mas e se a crença em Deus

fosse simplesmente a crença na força de um certo argumento filosófico? (Feito David

Lewis que alegou firmemente acreditar na existência de mundos possíveis reais, mas

não atuais, baseado em um argumento filosófico?) Sob a suposição de que isso é tudo

que aconteceu, eu diria que isso não era acreditar em Deus, mas uma ilusão metafísica.

Dizer que há esse tipo de lacuna entre o que o crente quer dizer e entende e o que o

crítico secular pensa que ele quer dizer e entende, não, claro, significa que nenhum

diálogo frutífero entre o pensador religioso e o pensador secular é possível. Pode ser

perfeitamente apropriado para um filósofo ateu e um pensador religioso explorar,

15
Cora Diamond, “Riddles and Anselm's Riddle”, reimpresso em seu The Realistic Spirit (Cambridge,

Mass: MIT Press, 1991), 287-88.

14
Este parágrafo e aquele que o precede são adaptados do meu “Negative Theology”, disponível em Faith

and Philosophy.
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juntos, os argumentos que cada um oferece. De fato, parece-me uma tarefa importante,

não apenas para os filósofos religiosos, mas para intelectuais religiosos em geral, e um

que John Haldane performa extremamente bem, tentar mostrar aos filósofos seculares

de uma inclinação chamada “naturalista” que suas tentativas de “naturalizações” (isto é,

reduções) de tais noções como “intencionalidade”, “causalidade”, “justificação”,

“verdade”, são falhas em seus próprios termos. Do mesmo modo, é apropriado para um

pensador secular tentar convencer um pensador religioso de que algumas das visões

dele ou dela são indefensáveis nos próprios termos do pensador. Mas isso é uma coisa

muito diferente de se tentar explicar o que significa ser religioso em um modo

puramente intelectual.

Eu intitulei esta seção “Predicação em relação a Deus”, e o que esses comentários tem a

ver com este tópico antigo? Eles têm tudo a ver com isso, pela seguinte razão: mesmo se

Haldane, ou eu, ou alguém mais, pudesse ter sucesso em convencer alguém tão

inteligente e honesto quanto J. J. C. Smart
16

de que suas visões sobre os tópicos já

citados ("intencionalidade", “causalidade”, “justificação”, “verdade”) não funcionam,

que o mundo é misterioso de um modo que ele tentou negar,
17

ainda esse pensador, na

medida em que a crença em Deus permanece algo externo, na medida em que ele ou ela

veem os vitrais pelo lado de fora, sentirá que a noção “Deus” é muito problemática para

uma possível saída de qualquer problema intelectual — sente, de fato, que é apenas

duvidosamente inteligível. Há uma enorme lacuna entre qualquer coisa que se possa

“mostrar” ao filósofo ateísta através de argumentos que ele deve aceitar a partir de seu

próprio ponto de vista (e até mesmo a ideia de que se pode fazer isso é tremendamente

otimista, claro) e acreditar em Deus. E o sentimento do ateísta é de que o conceito

“Deus” é problemático não sem boas razões. Pois uma vez que as religiões monoteístas

passaram — irrevisavelmente, creio eu — do pensamento em Deus em termos

antropomórficos para pensar em Deus como um ser transcendental, a noção de Deus

tornou-se profundamente paradoxal. (Não que não fosse paradoxal antes!, mas o

personagem paradoxal da noção se tornou mais profundo, como a maioria dos

pensadores religiosos reconhece.)

Nem todos os filósofos religiosos concordam que ele é paradoxal. Poucos anos atrás, um

filósofo cristão distinto me falou que ele pensava que o problema de predicação em

relação a Deus fora o resultado de um tipo de “desligar” que os medievais tiveram acerca

da “unidade” de Deus, e que deveríamos simplesmente abandonar (drop) a ideia que

17
O modo no qual o mundo é misterioso não é o modo que tem a ver com a ideia, que eu não empregaria,

de “limites da ciência natural”. Dizer que o mundo é misterioso não é dizer que há essa ou aquela coisa

que a ciência natural poderia tentar explicar que não pode explicar; é, dentre outras coisas, dizer que nem

todas as questões são questões científicas.

16
Utilizo Smart e Haldane como exemplos não apenas porque são filósofos que admiro, mas também

porque eu admiro muito sua maneira de se envolver um com o outro em Atheism and Theism (Oxford:

Blackwell, 1996).
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temos para pensar em Deus desta forma. Eu fiquei de alguma forma surpreso, e lembro

que o perguntei, “Bem, você acha que Deus é literalmente uma mente (ou tem

literalmente uma mente), isto é, que Ele tem estado de consciência que se sucedem de

um a outro no tempo?” (Uma pergunta que lembro ter encontrado em algum lugar nos

escritos de Bertrand Russell.) Meu interlocutor respondeu, “Por que não?” Eu respondi

que tempo, nós agora sabemos, é algo cujas propriedades são contingentes; por

exemplo, de acordo com a Relatividade Geral, se há um montante finito ou infinito de

tempo futuro, depende de tais coisas como a massa-densidade média do universo físico,

e eu perguntei se colocar Deus no tempo não equivaleria a abandonar inteiramente a

ideia da transcendência de Deus. Ele não respondeu. Francamente, esta concepção de

Deus — se ela realmente fosse a de meu interlocutor —, a concepção de Deus como um

ser sofrendo mudanças no tempo — parece-me inaceitavelmente antropomórfica. Ela

certamente teria parecido assim para Maimônides ou Tomás de Aquino. Mas o que

quero discutir não é a concepção de Deus do meu interlocutor de Deus como sendo no

tempo,
18

mas sim o seu comentário muito interessante de que os medievais
19

tiveram um

“desligar” acerca da unidade de Deus.

Considere, por exemplo, a suposição de que Deus tem uma faculdade de Conhecimento

e uma distinta e separada faculdade da Vontade. Em tal visão, para Deus pensar que

algo existe e para Ele desejar que isso exista são duas coisas inteiramente separadas. Tal

separação das faculdades faz perfeito sentido no caso dos entes finitos, que podem

muito bem pensar (ou até mesmo saber) que algo existe, embora eles não desejem que

exista, pensar (ou até mesmo saber) que algo existe embora eles desejam que exista, e

assim por diante. Mas para Deus, pensar que algo existe é para esse algo existir, e para

Deus desejar que algo exista é para esse algo existir. As ligações, isto é, entre o

pensamento de Deus de que algo existe, o desejo d’Ele de que isso exista, e a existência

disso são ligações necessárias.

É claro, o que eu dei não é uma prova metafísica da Unidade Divina, e, de fato, uma

miríade de respostas foram propostas a esse tipo de argumento. Leibniz, por exemplo,

pode ser lido como propondo que o Intelecto de Deus é distinto da Sua Vontade

precisamente pelo fato de que o que seu Intelecto capta é todo o reino da Possibilidade:

o que faz de uma coisa possível uma coisa real é precisamente um ato da Vontade

Divina. A distinção entre Possibilidade e Atualidade, é, portanto, nesta descrição, o que

aponta a diferença entre Intelecto e Vontade Divina.
20

(Mas certamente não é verdadeiro

que a vontade humana garantirá a existência daquilo que é desejado!) Novamente,

20
Esta leitura de Leibniz foi-me sugerida por Abraham Stone.

19
Pode-se citar pensadores representantes de toda as três religiões monoteístas estabelecidas em

Jerusalém como defensores de uma forte doutrina da unidade de Deus: por exemplo, Alfarabi e Avicena

do Islamismo, Maimônides do Judaísmo e Aquino do Cristianismo.

18
Para ser justo, meu interlocutor não efetivamente apresentou a concepção de Deus como sendo um ser

com mudanças de estados de consciência, mas ele perguntou por que não deveríamos aceitá-la.
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alguns argumentaram que nem mesmo a Divina Omnipotência estende a

responsabilidade pelo que é lançado pelo Livre Arbítrio humano, e, assim, Deus pode,

afinal, desejar algo que não é atualizado (embora a teologia tradicional se recusa a

concluir que o mundo criado, como um todo, é ou pode ser pior (less good) do que

poderia ter sido).

Deste modo, é claro que, enquanto nós podemos facilmente explicar o que é para a

vontade e conhecimento serem atributos distintos, no caso dos seres humanos (e

analogamente o conhecimento e percepção serem distintos, e assim por diante), as

explicações não são tais que podem ser transitadas para o caso de Deus sem

modificação. O que eu desejo ser o caso e o que eu sei ser o caso não possui nenhuma

conexão necessária, mas se há uma diferença entre o que Deus sabe ser o caso e o que

Ele deseja ser o caso, é uma diferença entre estados que — à parte os casos em que o

Livre Arbítrio está envolvido — são necessariamente relacionados, e não apenas

necessariamente relacionados, mas conceitualmente relacionados, uma vez que se

qualquer coisa é parte do conceito “Deus”, é Omnisciência e Omnipotência. O problema,

para aquele que tenta (feito os filósofos medievais tentaram) teorizar sobre Deus, é que

os atributos não podem realmente ser pensados como funcionando no caso de Deus

como podem os atributos “análogos” no caso das criaturas que nós entendemos, em

particular, nós mesmos; e este problema, eu alego, não é simplesmente o artefato de

uma doutrina metafísica ambígua. O perigo que enfrenta aquele que tenta desistir da

noção de que os atributos de Deus são, de alguma forma, Um (ou, ao menos, que cada

um necessariamente implica em todos os outros) é que ele começa a ameaçar a ideia de

Transcendência de Deus, e esta ideia é religiosa e não uma ideia meramente metafísica.

Além disso, abandonar a ideia de Transcendência de Deus também ameaça outra ideia

religiosa, a ideia de Necessidade de Deus; pois na medida em que fazemos Deus

“inteligível”, ao ceder à tentação de pensá-Lo como tendo muitos “estados” separados

com relações funcionais (ou como muitas “experiências” separadas, como a teologia

explicitamente anti-transcendental de William James em A Pluralistic Universe), Ele,

então, começa se parecer como — feito Haeckel notoriamente acusou — um “vertebrado

gasoso”, e um vertebrado, embora imaterial, não é o tipo de coisa que pode existir

necessariamente, em qualquer acepção de necessidade.

Estamos, então — ou, ao menos, eu estou e assumo que os “Tomistas Analíticos”

também estão — presos com uma concepção paradoxal de Deus. Vou encerrar com uma

palavra sobre como pode-se pensar acerca das consequências desse fato (consequências

além da observação de que a noção de provar a existência de Deus a um ateísta parece

problemática).
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Eu discuti as soluções de Maimônides (e, brevemente, as de Aquino) ao problema de

atribuir “atributos” a Deus em outro lugar,
21

e não vou repetir essa discussão aqui. Mas

direi isso: nem a solução de Maimônides (sua assim chamada “teologia negativa”) nem a

solução de Aquino (via a noção de analogia) parecem claramente resolver o problema.

O problema com a teologia negativa é que ela deixa ininteligível o porquê nós

deveríamos dizer as coisas que dizemos sobre Deus. O que a doutrina da analogia vem a

ser é, em si mesma, uma questão na qual os intérpretes de Aquino discordam; mas um

problema que encontrei com ela é que não é claro que ela realmente seja uma solução

diferente de outra das soluções de Maimônides (nomeadamente, que somos

“permitidos” de predicar “atributos de ação” à Deidade,
22

uma solução que se parece
23

como um fracasso em levar sua teologia negativa até o fim). Por exemplo, discutindo a

aplicação de Deus a tais termos como “ser” e “bom” e “sábio”, depois de ter dito que

esses termos não são nem aplicados univocamente nem equivocamente, mas

analogamente, Tomás escreve:

Devemos portanto dizer que os nomes em questão predicam-se de Deus e das criaturas,

analogicamente, i. é, em virtude de uma proporção. E isto pode se dar com os nomes, de

dois modos. Ou porque muitos termos são proporcionais a uma mesma realidade. E assim,

são se diz tanto de um remédio como da urina; enquanto que esta e aquele se ordenam e

proporcionam à saúde do animal, da qual a urina é o sinal, e o remédio, a causa da saúde

do animal ou porque um termo é proporcional a outro, assim, são se diz do remédio e do

animal, por ser aquele a causa da saúde deste. E, deste modo, certos nomes predicam-se

de Deus e das criaturas analogicamente e não em sentido puramente equívoco, nem

puramente unívoco pois, não podemos designar a Deus senão pelas criaturas, como já

dissemos. E assim, o que dizemos de Deus e das criaturas dizemo-lo por haver uma certa

ordem da criatura para Deus, como o princípio e a causa em que preexistem

excelentemente todas as perfeições dos seres.
24

A analogia entre medicina e saúde no animal que Aquino emprega parece querer dizer

que quando chamamos Deus de “bom” ou “sábio” ou um “ser”, nos referimos a Ele assim

não porque Ele é bom ou sábio ou um ser no mesmo sentido que as criaturas são, mas

porque Deus é o “princípio” ou o fundamento (do que nós chamamos) bondade e

sabedoria e ser nas criaturas. E esta é exatamente a descrição de Maimônides dos

atributos de ação!

Por outro lado, se (seguindo uma diferente interpretação) a analogia é entendida

tomada literalmente à noção de “proporção”, que é empregada por uma fórmula tal

como:

24
ST, I, q.13, art.5, solução.

23
Eu digo “parece” porque estou convencido que Maimônides estava ciente da dificuldade e pensava que

ele poderia enfrentá-la, talvez através de um elemento de misticismo.

22
Guide for the Perplexed, I, 52.

21
Em “Negative Theology”.
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(1) O Conhecimento de Deus de que F é para Deus exatamente como o conhecimento

de Sócrates é para Sócrates

—, então a explicação parece completamente inadequada. Não há nenhum sentido claro

de “A é para B como C é para D” que estou ciente que justificará supor que uma fórmula

como (1) tenha uma solução única. Apenas para considerar o lado direito da fórmula, há

um único modo no qual o conhecimento de Sócrates é para Sócrates? Certamente o

Conhecimento de Deus não é para Deus, de todo modo, como o conhecimento de

Sócrates é para Sócrates! Minha visão não é, com certeza, a de Aquino, mas parece estar

de acordo com algo pelo menos sugerido pelas seguintes palavras:

. . . algumas palavras não são usadas nem univocamente nem equivocamente das

criaturas, mas analogamente, pois não podemos falar de Deus a não ser na linguagem

que usamos das criaturas.

. . . de modo que esta como que comunidade de denominações é um meio termo entre a

pura equivocação e a simples univocação [Et iste modus communitatis mediuns est inter

puram aequivocationem et simplicem univocationem]. Pois, as predicações análogas

não têm o mesmo sentido, como o têm as unívocas, nem sentidos totalmente diversos,

como as equívocas.
25

Para colocar o pensamento em minhas próprias palavras, é possível para nós pensar

sobre Deus e falar sobre Deus, mas fazê-lo envolve essencialmente usos da linguagem

que são sui generis (mediuns inter puram aequivocationem et simplicem

univocationem).

Obviamente, existem problemas filosóficos profundos (assim como confusões) nessa

área. Irei mencionar apenas dois:

Primeiramente, temos a tendência em acreditar (e os filósofos são profissionalmente

inclinados a crer) que tais noções como linguagem “unívoca” e "literal" são em si

mesmas claras e não problemáticas. Eu argumentaria que, pelo contrário, “literal” e

“unívoco” são em si mesmas noções dependentes de contexto, e que não há uma forma

de discurso que seja “literal” em algum sentido absoluto.
26

Em segundo lugar, e talvez isto repouse sobre a tendência acima exposta, os filósofos

têm a profissional tendência em acreditar que mesmo que as formas “não-literais” da

linguagem sejam úteis e até mesmo indispensáveis para certos propósitos, deve ser

26
Para uma visão da linguagem que sustenta essa alegação, veja o importante livro de Charles Travis, The

Uses of Sense (Oxford: Oxford University Press, 1989).

25
ST, I, q.13, art.5, solução.
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possível dar uma “teoria” a essas formas não-literais, em que a noção de “teoria” envolve

duas suposições adicionais:

(1) Que “teoria” significa “teoria científica”;
27

e

(2) Que teorias científicas podem, claro, ser afirmadas na linguagem literal.

Em minha visão, se há uma coisa que não terá uma teoria científica (seja no sentido

aristotélico ou contemporâneo de “teoria científica”), é como a linguagem religiosa

funciona e como ela nos conecta com Deus.

Mas como isso dialoga com o problema da predicação em relação a Deus? Desta forma:

podemos concordar que quando chamamos Deus de Sábio, ou Bom, ou Todo-Poderoso,

nós estamos usando esses termos de uma maneira especial (eu não diria “não-literal”,

porque, como já comentei, não acho que exista uma única forma de usá-los que seja a

maneira “literal”. E conquanto que a Bondade e o Conhecimento de Deus sejam

inconcebivelmente diferentes da bondade e conhecimento humano, eu não diria que a

diferença é ou não uma diferença no “significado” das palavras.) E eu diria que não

posso explicar como essa via funciona exceto em termos religiosos, mostrando como o

uso desses termos se figuram na minha vida religiosa, mostrando de que forma projetar

esses termos da minha vida não-religiosa para a religiosa é uma parte essencial dessa

vida. E nem posso explicar o que dizer por “Deus”, exceto mostrando como meu uso

desse termo figura minha vida religiosa — e que não é algo que eu possa fazer a qualquer

momento ou para qualquer pessoa. Claro, isso me livra (disbars) da alegação de que eu

posso “provar” que Deus existe a um ateísta. Mas já indiquei que isso não é uma

alegação que uma pessoa religiosa deveria fazer, penso eu.

4. Observação final

Eu disse no início que as presentes observações foram concebidas como um conjunto de

questões (na forma: “O que você pensa disso?”) endereçadas àqueles que se consideram

Tomistas Analíticos. É hora de parar, e espero que eventualmente eles responderão.

Estou certo de que aprenderei algo das respostas.

27
Uma versão dessas suposições está em jogo na filosofia medieval também, eu alegaria, embora o

paradigma da “ciência” fosse, claro, diferente.

12



Notas

Meus agradecimentos a Ruth Anna Putnam por suas críticas construtivas e

extremamente úteis do rascunho prévio.

13


