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Embora a distinção entre qualidades primárias e qualidades secundárias 
não se deva originalmente a Locke, a maioria dos comentários sobre o 
assunto remetem a ele, desde sua época até nossos dias. É o caso também 
do presente trabalho. Após uma breve contextualização da distinção, 
tanto no panorama geral da filosofia do século XVII, como na obra do 
próprio Locke, argumenta-se que a usual restrição do foco ao famoso e 
importante capítulo 8 do livro II do Essay tende a introduzir uma 
distorção séria na compreensão da posição do filósofo. É que o objetivo 
geral do livro, sendo preponderantemente epistemológico, induz a pensar 
que os argumentos de Locke para a distinção também são de natureza 
puramente epistemológica, quando, na verdade diversas passagens, tanto 
do Essay como de outras obras, indicam que sua adesão a essa distinção 
deriva, fundamentalmente, das credenciais científicas daquilo que ele 
chamou de “hipótese corpuscular”, e que forma o referencial no qual 
quase toda a filosofia natural da época se configurava. Tal deslocamento 
do ponto de apoio da distinção, do terreno filosófico (epistemológico e 
metafísico) para o científico permite compreender, entre outras coisas, 
por que as incisivas – e, em  seu contexto, corretas – críticas 
epistemológicas de Berkeley e Hume foram totalmente impotentes para 
barrar a adesão generalizada dos cientistas naturais à distinção entre os 
dois tipos de  qualidades, até as primeiras décadas do século XX, quando 
finalmente ela deixou de encontrar apoio nas teorias científicas 
contemporâneas sobre a natureza dos corpos. É, pois, curioso que haja 
ainda um número considerável de epistemólogos e metafísicos que não 
aparentam preocupação em atualizar a análise do assunto à luz do novo 
contexto científico. Como consequência, sua discussão muitas vezes 
deixa de ser filosoficamente produtiva, como exemplarmente o foi 
naqueles tempos passados, em que os principais protagonistas do debate 
– tanto defensores como críticos da distinção – sabiam bem que ele 
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envolvia uma mistura indissociável de ciência e filosofia.   
 

  
Embora a distinção entre qualidades primárias e qualidades secundárias não se 

deva originalmente a Locke, virtualmente todos os comentários sobre o assunto 

remetem a ele, desde sua época até nossos dias. O exame de alguns desses 

comentários ilustra bem a tese de que existe progresso na historiografia da filosofia. 

A compreensão do que Locke disse tem melhorado visivelmente nas últimas  

décadas. Outra tese que me é cara e que recebe apoio da análise desse assunto é a 

da interdependência entre a ciência e a filosofia (especialmente, no caso, a 

epistemologia e a metafísica). Sem que se levem em conta detalhadamente essas 

relações de dependência mútua, creio ser muito difícil, quando não impossível, 

compreender bem as contribuições filosóficas de Locke, ou a de seus 

contemporâneos e interlocutores no campo da filosofia natural.  

A longa e perniciosa série de erros e equívocos cometidos na discussão de 

tópico tão central para a ciência e a filosofia modernas tem sido adequadamente 

identificada e examinada em trabalhos recentes, tanto na área de scholarship sobre 

Locke, como na da filosofia e história da ciência. Não é meu presente objetivo 

entrar nesse terreno. Para motivar e contextualizar aquilo que terei a dizer, no 

entanto, farei referência a alguns dos mais importantes desses erros. 

 

1. A primeira e mais fundamental fonte de problemas de interpretação é a 

perda de vista, na análise da posição de Locke, de sua perspectiva filosófica básica, 

que seu contemporâneo e crítico Edward Stillingfleet chamou, apropriadamente, de 

“via das ideias” (way of ideas), ou, na caracterização do próprio Locke, o “método 

histórico direto” (historical, plain Method; Essay, Epístola ao Leitor). Tal 

perspectiva elege as ideias, no sentido técnico introduzido por Locke, como 
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epistemicamente anteriores a qualquer outra coisa. Dizendo de outro modo, aquilo 

a que temos acesso cognitivo primitivo, direto e incorrigível são os “materiais” de 

nosso próprio pensamento. Assim, em particular, o conhecimento dos corpos e suas 

propriedades é, para Locke, de natureza inferencial. (Esse ponto havia, é claro, sido 

defendido originalmente, mutatis mutandis, por Descartes, e foi o denominador 

comum de toda a filosofia moderna, excetuando-se a teoria epistemológica de 

Thomas Reid.) Uma leitura correta do capítulo do Essay sobre a existência dos 

corpos (IV xi), não deixa dúvida quanto a isso. Para o que nos interessa aqui, 

devemos, portanto, analisar toda e qualquer afirmação que Locke faz sobre as 

propriedades do corpos – em particular, a divisão de suas qualidades em 

“primárias” e “secundárias” – como subsumida a esse mesmo quadro, ou seja, 

trata-se de inferências que fazemos a partir das ideias, com ou sem razões 

apropriadas. Mais particularmente, proponho, seguindo alguns poucos 

comentadores (como Peter Alexander e Larry Laudan), que as teses de Locke sobre 

os corpos são por ele propostas a título de hipóteses, e efetivamente defendidas por 

um tipo de raciocínio que hoje poderíamos chamar de abdutivo, ou inferência da 

melhor explicação. Creio, assim, que a perspectiva correta para entender Locke é a 

de considerá-lo um empirista, no sentido que expliquei, de um proponente da via 

das ideias, e também um realista sobre a existência de corpos e sobre aquilo que 

nossas melhores teorias científicas afirmam acerca de suas propriedades. Esse 

realismo seria, portanto, hipotetista-falibilista, ou seja, envolveria, de forma 

ineliminável, hipóteses, e não aspiraria nunca à condição de conhecimento certo. A 

consideração de que tipo de hipótese seria a distinção entre qualidades primárias e 

secundárias conduz ao meu segundo ponto. 

 

2. Uma segunda classe de problemas na interpretação de Locke radica na 

suposição de que a distinção traçada por ele no famoso e importante capítulo 8 do 
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livro II do Essay (“Some farther Considerations concerning simple Ideas”) tem 

caráter e fundamentos puramente epistemológicos e/ou metafísicos. Na verdade, 

diversas passagens, tanto do Essay como de outras obras, indicam que sua adesão à 

distinção deriva das credenciais científicas daquilo que ele, seguindo Boyle – a 

quem se deve o traçado e defesa originais da distinção na forma adotada por Locke 

– explicitamente chamou de “hipótese corpuscular” (IV iii 16). Tal hipótese forma 

o referencial no qual quase toda a filosofia natural da época se configurava, e que 

permaneceu, em seus contornos gerais, cumprindo essa função até o advento da 

física contemporânea, no início do século XX. Segundo essa hipótese, a realidade 

física deve ser entendida como formada por corpúsculos, cuja caraterização 

metafísica básica é feita em termos de uma lista finita e pequena de “qualidades 

primárias”: na versão de Locke, solidez, extensão, forma, tamanho, movimento ou 

repouso, número e, para corpos compostos, arranjo de partes, ou textura (II viii 9 e 

10). As demais qualidades, tais como cores, sons, gostos, cheiros, calor e frio, 

devem ser entendidas como metafisicamente “secundárias”, ou seja, elas derivam 

das primárias – ou, como Locke prefere dizer, “defluem” (flow) delas. Quero 

enfatizar que embora essa seja uma tese essencialmente metafísica, está firmemente 

encaixada na filosofia natural moderna, figurando em várias de suas principais 

teorias, que se propõem, entre outras coisas, a mostrar como as qualidades 

secundárias dos corpos podem ser explicadas por meio das qualidades primárias de 

suas partes imperceptíveis. Essas são, aliás, as teorias propostas por aqueles que 

Locke reverencia como seus grandes Master-builders: Huygens, Boyle, Newton – e 

poderíamos seguramente acrescentar: Descartes. Ora, é tal inserção científica que 

diferencia a hipótese corpuscular de uma especulação metafísica qualquer, 

vulnerável às conhecidas invectivas anti-metafísicas do próprio Locke, de Hume e 

dos filósofos contemporâneos da linhagem positivista. Embora pouca gente – 

especialmente em nossas plagas – se dê conta disso, é nesses termos que Descartes 
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efetivamente defendeu a sua versão da hipótese (que em seu caso não é 

propriamente corpuscularista, mas mecanicista). E foi nesses termos que Boyle 

ofereceu para ela a mais abrangente e cientificamente bem informada defesa, num 

conjunto de obras publicadas no período da colaboração direta com Locke e no 

qual o Essay estava sendo gestado. Parece-me, pois, acertada a proposta de Peter 

Alexander (1977) de que é nesse terreno científico que, não somente para Boyle, 

mas também para Locke, encontram-se as principais razões para a aceitação da 

hipótese corpuscular e, conseguintemente, da distinção entre as duas classes de 

qualidades dos corpos. Noto, para concluir o presente item, que para que se alcance 

esse ponto correto de observação é necessário não apenas entender bem a natureza 

da hipótese e os argumentos oferecidos a seu favor, mas, previamente a isso, 

reconhecer que Locke não foi, ao contrário do que dizia a velha linha de 

interpretação (entre cujos representantes tardios se destacam R. Yost 1951 e J. 

Yolton 1970), um opositor do apelo ao método de hipóteses na ciência e na 

filosofia (ver, para isso, Laudan 1977, Chibeni 2005, 2007). 

 
3. Por contraste, a ainda usual restrição do foco da análise da posição de 

Locke ao capítulo 8 do livro II do Essay pode favorecer outras distorções na 

compreensão da posição do filósofo. Uma das mais sérias é a de se acreditar que os 

casos de fenômenos específicos considerados por Locke nos parágrafos 16 a 21 são 

os únicos argumentos que Locke tinha para defender a distinção. Fosse assim, ele 

estaria em posição de extrema fragilidade. Dessa aparente fragilidade é que, com 

sua usual sagacidade, se aproveitaram Berkeley e Hume, para lançar suas críticas, 

cuja poderosa influência perdurou por séculos. Mas, do mesmo modo que no caso 

das críticas que eles fizeram à posição de Locke quanto às ideias abstratas, seu 

fundamento consiste numa apreensão incorreta da verdadeira posição de Locke. 

Embora parte da culpa caiba à proverbial desatenção de Locke na formulação de 
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algumas de suas teses e argumentos, seus textos não deixam dúvida, para um leitor 

atento ao contexto geral de sua obra, que os casos considerados no capítulo 8 

devem ser entendidos como aplicações da distinção, voltadas a um público geral 

(que era o público pretendido para o Essay, como Locke explicitamente indica na 

Epístola ao Leitor). Tais aplicações cumprem papel importante, e não meramente 

ilustrativo, na sustentação da distinção, na medida em que ela, sendo uma hipótese, 

só pode ser defendida se se puder mostrar, no maior número possível de casos, que 

efetivamente é adequada para a explicação geral dos fenômenos naturais. É o 

próprio Locke, aliás, que colocou a questão nesses termos, quando explicitamente 

quis indicar as razões pelas quais adotou a hipótese: “a hipótese corpuscular é a 

que se julga ser a que vai mais longe na explicação inteligível das qualidades dos 

corpos” (IV iii 16). Quem é, agora, que faz essa avaliação do poder explicativo da 

hipótese? Evidentemente, os filósofos naturais da época, com destaque para Boyle, 

cujos esforços centraram-se justamente nesse ponto, mediante o estudo detalhado 

de inúmeras aplicações científicas. Os exemplos de Locke visam ao mesmo 

objetivo, sendo, porém, mais simples, e tirados de situações familiares ao vulgo. 

Mas eles não servem ao propósito de provar ou sequer introduzir a distinção, seu 

poder evidencial só aparecendo quando são tomados em conjunto com, e 

subsidiariamente, às aplicações quantitativas e precisas no âmbito científico. 

 

4. Berkeley não apenas parece ter se enganado sobre a natureza e a força dos 

argumentos para a distinção de Boyle-Locke, mas também foi erroneamente levado 

a crer, por sua problemática leitura do referido capítulo do Essay, que a distinção 

era uma distinção entre qualidades objetivas dos corpos e meras ideias, ou seja, 

algo de natureza puramente subjetiva. Foi principalmente a partir desse equívoco – 

que inexplicavelmente ainda é bastante comum hoje em dia entre os leitores de 

Locke –, que Berkeley repudiou energicamente a distinção, propondo, como uma 
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alternativa evidentemente mais sensata, que todas as qualidades – primárias e 

secundárias – fossem entendidas como meras ideias, visto que, do ponto de vista 

epistemológico, estão exatamente no mesmo barco (como Hume também 

enfatizaria), e que a própria postulação de corpos como seres substanciais era, no 

mínimo, desnecessária. Essa proposta atendia de forma perfeita ao seu propósito 

geral de exorcizar o fantasma do ceticismo, visto que excluía de sua visão da 

realidade qualquer ente ou qualidade sobre cuja existência não possamos estar 

certos. Essa é uma solução de grande originalidade e que considero plenamente 

digna de respeito; mas não é, evidentemente, a solução de Locke, nem aquela para 

qual seus textos abrem caminho, se entendidos adequadamente. 

 

5. Ao manter que Berkeley e Hume erraram de alvo em suas críticas a Locke, 

não quero, evidentemente, negar que tenham contribuído poderosamente para o 

enriquecimento do debate sobre a questão mais geral de nosso conhecimento dos 

corpos; longe disso. Mas não deixa de ser significativo, para meus objetivos gerais 

neste trabalho, o fato de que as críticas epistemológicas de Berkeley e Hume foram 

totalmente impotentes para barrar a adesão generalizada dos filósofos naturais à 

distinção boyleana-lockeana entre os dois tipos de qualidades. E também que a 

distinção só foi efetivamente abandonada nas primeiras décadas do século XX, 

quando deixou de figurar nas novas teorias científicas sobre a natureza dos corpos. 

Para mostrar como, de fato, a distinção não encontra lugar na base metafísica e na 

estrutura dessas teorias – mais particularmente as teorias enfeixadas sob a 

denominação genérica de física quântica – eu precisaria de outra oportunidade. 

Concluo observando apenas que é curioso que haja ainda hoje um número 

considerável de epistemólogos e metafísicos que não aparentam preocupação em 

atualizar a análise do assunto à luz do novo contexto científico. Como 

consequência, suas discussões, tanto na história da filosofia, como na análise de 
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problemas filosóficos, frequentemente deixam de ser filosoficamente produtivas, 

como exemplarmente o foram naqueles tempos passados, em que os principais 

protagonistas do debate sabiam bem que ele envolvia uma mistura indissociável de 

ciência e filosofia.   
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