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Locke, Boyle e a filosofia corpuscular 
Luciana Zaterka * 

 
Objetivamos analisar como alguns aspectos da filosofia lockiana, especialmente a do Ensaio, podem ser muito enriquecidos e esclarecidos se tomarmos como ponto de partida seu diálogo com a nova ciência experimental inglesa, notadamente com a metodologia proposta por Francis Bacon, com a medicina clínica de Thomas Sydenham e com a química corpuscular de Robert Boyle. Assim, talvez, possamos compreender melhor o chamado empirismo lockiano, ou melhor, sua filosofia experimental. Na “Carta ao leitor” do Ensaio, John Locke afirma:  

A comunidade de conhecimento de nossa época não se encontra sem um arquiteto, cujos notáveis 
desenhos, para o avanço das ciências, deixarão monumentos permanentes para a admiração da 
posteridade. Mas nem todos devem almejar ser um Boyle ou um Sydenham, e numa época em que são 
produzidos mestres como o notável Huygens e o incomparável Newton, e outros da mesma estirpe, 
consiste em suficiente ambição ser empregado como um trabalhador inferior, que limpa um pouco o 
terreno e remove parte do entulho que está no caminho do conhecimento. (Locke, 1978, p. 5) 

Poderíamos de imediato nos perguntar por que Locke inicia o Ensaio com uma afirmação tão modesta, considerando a si mesmo um “trabalhador inferior”, que simplesmente limpa o terreno para os grandes arquitetos, tais como Robert Boyle, Christian Huygens, Thomas Sydenham e Isaac Newton. Ora, não nos impressionemos. O que Locke pretende é inovador e gigantesco. Encontramos no Ensaio uma virada de perspectiva com relação à tradição: diferentemente de Boyle, ele não pretende construir uma filosofia natural e sim se perguntar pela “condição de possibilidade” de tal construção. Para Locke, tal objetivo só poderá ser atingido se passarmos necessariamente pela via das idéias (Livros I e II). Após este percurso inicial, poderemos nos perguntar pela realidade das próprias coisas (Livros III e IV). Fica claro, então, que a difícil questão que Locke tentará responder diz respeito à possibilidade ou impossibilidade de uma relação necessária entre as nossas idéias e as próprias coisas.  Não iremos, por ora, nos deter na complexa teoria lockiana das idéias. No presente estudo entenderemos por idéia um dado sensorial, uma imagem, uma representação, uma qualidade, um atributo, um conceito, etc. (Michaud, 1991, p. 75). Neste sentido, a idéia lockiana corresponde ao mesmo tempo ao “substrato” sensorial/corporal percebido pelos sentidos e à essência subjetiva capaz de representar na mente o conhecimento de alguns aspectos desta realidade material. Contudo, acreditamos que embora, para Locke, só possamos conhecer os corpos por meio das idéias, a realidade não é simplesmente um “construto subjetivo”. Tentaremos mostrar que, no limite, para ele, é possível o conhecimento de algumas propriedades dos corpos a partir dos efeitos produzidos por eles em nossos sentidos. E aqui o diálogo com o projeto baconiano, especialmente com sua concepção de História Natural, com a medicina clínica de Sydenham e com o empreendimento boyleano, notadamente com sua hipótese corpuscular, é inegável.  Inicialmente, lembremos que Locke publica seu Ensaio sobre o entendimento humano (1690) em conexão direta com a filosofia natural contemporânea. Vimos acima como ele elogia homens de ciência como 
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Boyle, Sydenham, Huygens e Newton; além disso, ao longo do Ensaio, utiliza a distinção entre qualidades primárias e secundárias da matéria, também usadas, por exemplo, por Galileu e por Boyle; além é claro de admitir manifestamente a hipótese corpuscular desenvolvida pelo autor do Químico Cético (1661). Poderíamos ainda salientar a veemente crítica que Locke dirige aos princípios inatos afirmados por R. Descartes. De fato, sabemos que Locke participou das atividades científicas do círculo dos virtuosos, inicialmente do Colégio Invisível e depois da Royal Society, da qual aliás tornou-se membro em 1668. Pôde assim conhecer e dialogar com eminentes filósofos naturais tais como Thomas Sydenham, William Petty, Walter Charleton, Robert Hooke, John Wilkins, Thomas Spratt, Joseph Glanvill, Christopher Wren e Isaac Newton. Lembremos ainda que Locke tinha em sua biblioteca pessoal 62 textos escritos por Boyle, 8 por Sydenham, 3 por Huygens e 2 por Newton. Além disso, ele foi de fato um “peão” a serviço do laboratório de Boyle, ajudando o autor do Químico cético em dezenas de experimentos. Por fim, salientemos que ele leu e comentou vários manuscritos de Boyle antes mesmo de suas publicações (Alexander, 1985, p. 6). Esta postura de Locke frente à ciência de sua época, especialmente a inglesa, talvez signifique que o autor do Ensaio tenha tratado mais de filosofia natural ou de física do que afirmara inicialmente em sua obra: “Tenho, no que exatamente se seguiu, estado comprometido com questões de física um pouco mais do que, talvez, havia pretendido” (Locke, 1979, p. 140). Neste sentido, como herdeiro da tradição baconiana e boyleana, ele objetivava de alguma maneira atingir o conhecimento dos corpos a partir dos efeitos produzidos por eles em nossos sentidos. Desta maneira, é interessante discutirmos, num primeiro momento, sua importante concepção de história natural, herdada principalmente de Bacon e de Sydenham. Para, num segundo momento, analisarmos o diálogo do empreendimento lockiano com a hipótese corpuscular desenvolvida por Boyle. Senão vejamos. Thomas Sydenham, na “Dedicatória epistolar” da sua obra Medical observations concerning the history and 
the cure of acute diseases, afirma:  

Quanto mais observei os fatos desta ciência com olhos atentos e quanto mais os estudei com a diligência 
devida e apropriada, mais aceitei a opinião que sustento até a presente hora, qual seja, que a arte da 
medicina deveria ser aprendida corretamente somente a partir de sua prática e de seu exercício; e que, com 
toda a probabilidade, estaria melhor qualificado para a descoberta das verdadeiras e genuínas indicações de 
tratamento quem tratou os fenômenos naturais da doença mais diligentemente e com maior precisão 
(Sydenham, 1979, pp. 3-4)1.  

É patente neste trecho a ênfase que Sydenham fornece à arte médica no que diz respeito ao seu aspecto “prático e de seu exercício”, ou se preferirmos, à história das doenças agudas e, conseqüentemente, à cura. Ora, o modelo de história adotado por Sydenham para a medicina é o mesmo da história natural de Francis Bacon, modelo aliás adotado também por vários dos cristãos virtuosos da Royal Society, entre eles, seus amigos e interlocutores Robert Boyle e John Locke. Sabemos que tal modelo, no que se refere à medicina, enfatiza a medicina clinica, prática e, portanto, observacional e experimental, e não a pesquisa médica baseada sobre hipóteses a priori. Bacon estimulou os médicos a estudarem a história natural dos fenômenos fazendo uma série de investigações específicas, de forma que os fatos que fossem observados seriam acumulados e assim os levariam, no limite, a formular alguma explicação geral sobre esses fenômenos (Dewhurst, 1963, p. 5). Quando Boyle, por exemplo, em vários de seus textos observa, classifica e sistematiza os fenômenos químicos, ele está inserido também na corrente baconiana, construindo uma história experimental da natureza: “cultivei a química [...] não para multiplicar processos ou ganhar reputação com eles, mas para servir para a fundação de uma história experimental da natureza e outras matérias úteis, na qual uma 
                                                      
1 No presente artigo, não temos pretensões de desenvolver os princípios da interessante e complexa arte médica de T. Sydenham; salientaremos apenas alguns aspectos da sua medicina, em particular aspectos metodológicos, que acreditamos 
ser importantes para a compreensão da filosofia natural de John Locke. Para os que se interessarem estritamente pela medicina de Sydenham, cf. Dewhurst, 1966.  
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sólida teoria pode ser construída no decorrer do tempo” (apud Boas Hall, 1965, p. 277; sem ênfase no original). Assim, Boyle não pretende simplesmente investigar a natureza a partir de alguma antiga teoria sobre a matéria já existente e amplamente difundida, no caso a Arcana Hermética, mas, na esteira de Bacon, pretende fundar uma história experimental da natureza, ou seja, elaborar uma nova teoria que seja construída a partir da própria experimentação, em que a química teria um papel chave.    No caso da medicina de T. Sydenham, parece-nos que o seu objetivo é muito semelhante, tanto é assim que, ainda no Prefácio do seu Medical Observations, ele afirma que depois de refletir muito e de fazer inúmeras observações chegou à conclusão que para a medicina avançar é preciso em primeiro lugar: “Fazer uma história das doenças, ou seja, uma descrição que deverá ser gráfica e natural” (Sydenham, 1979, p. 12). E no decorrer da obra o médico irá explicitar ainda que sua metodologia se baseia em duas etapas que estão inter-relacionadas: a observação exata e, portanto, cuidadosa das doenças; e o estabelecimento de um método de tratamento preciso e regular (Duchesneau, 1973, p. 9). Ora, um conhecedor das obras de Lorde Verulâmio logo percebe a semelhança metodológica entre ambos. Lembremos que Bacon, no plano geral de sua Instauratio magna (1620), aponta inicialmente a História Natural e Experimental como a primeira etapa do método indutivo. A segunda etapa consiste na organização e sistematização deste material coletado, as Tabulae et coordinationem instantiarum, que são divididas em tábuas de presença, ausência e comparação. E, finalmente, utilizando o método de exclusão, que elimina algumas correlações acidentais entre os fatos, podemos alcançar a inductio vera (Zaterka, 2004, capítulo III). Neste sentido, percebemos que a proposta baconiana, pelo menos no seu aspecto metodológico, só é possível se original e fundamentalmente construirmos uma história experimental da natureza, ou seja, uma investigação exaustiva de todos os dados empíricos que se possam observar, coletar e classificar. Isso significa que as três etapas do método estão interligadas e o conhecimento é concebido, antes de tudo, como processo. Em outras palavras, como o progresso do conhecimento não depende, em última instância, de ao final da investigação atingirmos o conhecimento das formas – ou “estrutura interna” dos corpos –, ao conhecermos de que maneira são produzidos alguns de seus efeitos, já podemos efetuar por meio deles algumas operações práticas. Neste sentido, dialogando com toda uma corrente de artesãos, artífices e técnicos, Bacon atribui à produção dos efeitos um critério epistemológico importante. É por isso que em sua proposta de restauração total dos saberes a crítica às autoridades, a pesquisa cooperativa e o aspecto socialmente proveitoso do conhecimento estão unidos, tendo como objetivo o domínio do homem sobre a natureza. E aqui o método experimental – efetuado segundo regras – torna-se uma importante ferramenta, pois a natureza das coisas se “revela mais rapidamente quando submetida ao tormento das artes do que em sua liberdade natural” (Bacon, 1963, pp. 29 e 141) 2. Deste modo, alteramos o curso comum da natureza, fazendo-a revelar-se. Assim, todos os dados coletados pelos diversos pensadores, artesãos, artífices e virtuosos da Royal Society têm seu lugar garantido neste empreendimento filosófico (Zaterka, 2005). Esse é o modelo adotado por homens de ciência como Sydenham e Boyle, dentre tantos outros, e que, como veremos, malgrado alguns comentadores, influenciou a filosofia de John Locke. Sabemos que Locke elogia o método experimental, inclusive como um forte aliado contra o inatismo, ao longo de todo o Ensaio. Contudo, o filósofo esclarece sua posição manifestamente no 
                                                      
2 Françoise Duchesneau distancia o empreendimento de Sydenham do de Bacon, afirmando que o último teria, no limite, uma preocupação mais epistemológica e “metafísica”, enquanto Sydenham teria um interesse somente prático. Neste sentido, 
Bacon teria como objetivo fundar uma técnica científica que só poderia ser atingida pela experimentação e pela observação dos mecanismos mais secretos da natureza, daí a necessidade de atormentá-la; Sydenham, ao contrário, seria absolutamente cético com relação a qualquer processo “anatômico” (cf. Duchesneau, 1973, pp. 88-89). Como afirmamos no texto acima, 
temos uma posição bastante diferente com relação à filosofia de Bacon (e de Boyle); acreditamos, acima de tudo, que o progresso do conhecimento não depende, no limite, de atingirmos o conhecimento das formas, ou da “estrutura interna” dos corpos, mas que conhecendo de que maneira são produzidos alguns de seus efeitos, já podemos efetuar por meio deles 
algumas operações práticas. E a ênfase baconiana estaria, de fato, no processo e não em alcançar alguma essência ou forma inteligível. Cf. ainda nota 3. 
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Livro IV, capítulo 12, intitulado “O desenvolvimento de nosso conhecimento”. Inicialmente, no parágrafo 10, ele afirma:  
Esta maneira de adquirir e de desenvolver nosso conhecimento acerca das substâncias, quer dizer, somente 
por meio da experiência e da história [...] Penso que podemos alcançar um conhecimento geral muito 
escasso acerca das espécies dos corpos e de suas diversas propriedades. Podemos, de fato, ter 
experiências e observações históricas de onde é possível tirar vantagens para o bem-estar e a saúde, e 
aumentamos assim nosso estoque de conveniências para a vida; mas, para além disso, temo que nossos 
talentos não alcancem, e que nossas faculdades, segundo penso, não podem avançar (Locke, 1979, p. 645; 
sem ênfase no original).  

É interessante observar neste texto vários aspectos da proposta baconiana do saber: a presença das experiências e das observações históricas, ou seja, da história natural como parte integrante do empreendimento epistemológico lockiano, a ênfase na questão do proveito prático e social do conhecimento, tão enfatizada pelos virtuosos da Royal Society e, por fim, uma questão que nos parece fundamental, qual seja, a impossibilidade de alcançarmos conhecimentos gerais acerca das espécies dos corpos.  Estes assuntos serão retomados no parágrafo 12 do mesmo capítulo:  
No estudo da natureza temos que nos precaver de hipóteses e de princípios errôneos [...]. No 
conhecimento dos corpos, devemos nos conformar a juntar o que se pode a partir de experimentos 
particulares, uma vez que não podemos a partir da descoberta de suas essências reais apreender de um só 
golpe coleções inteiras, e em conjunto compreender a natureza e as propriedades de toda uma espécie. 
Onde nossa investigação se atém à co-existência, ou à repugnância para co-existir, o que não podemos 
descobrir por mera contemplação de nossas idéias, ali tem que ser a experiência, a observação e a história 
natural, as quais por meio de nossos sentidos e por meio de varejo, nos ofereçam alguma penetração nas 
substâncias corpóreas. O conhecimento dos corpos, devemos adquiri-lo por meio de nossos sentidos, 
empregando-os cautelosamente na tarefa de observar as qualidades dos corpos e suas operações recíprocas 
(Locke, 1979, p. 647).  

Ora, chegamos num ponto fundamental. Frente à impossibilidade de atingirmos a essência real dos corpos e, portanto de alcançarmos conhecimentos gerais por meio apriorísticos, devemos utilizar a história natural como uma das etapas privilegiadas do método; e, então, por fim, poderemos “penetrar” no conhecimento dos corpos somente pela observação das suas qualidades e operações. É interessante constatarmos que foi por meio da medicina, e portanto por meio da metodologia de Sydenham, que Locke tenha chegado a estas conclusões, tão fundamentais para a elaboração do Ensaio sobre o 
entendimento humano. Sabemos que Locke deixou milhares de páginas manuscritas sobre medicina e que colaborou com Sydenham em vários ensaios publicados. Dentre estes, talvez um dos mais importantes seja o De arte medica (1669), obra que, em boa parte, foi redigida pelo próprio Locke. Desde as primeiras colaborações entre Sydenham e Locke percebemos um ponto de vista comum, qual seja, um propósito claro de demonstrar que a experiência clínica é operativamente mais útil ao praticante da medicina do que o conhecimento das ciências básicas (Dewhurst, 1963, p. 38), entenda-se, o conhecimento dogmático e puramente a priori das ciências. A proximidade entre ambos pode, por exemplo, ser percebida também pelo seguinte elogio de Sydenham:  

Vós sabeis também quanto um amigo íntimo e comum, e que examinou exaustivamente e de perto a 
pergunta, concorda comigo sobre o método de que estou falando; um homem que, na agudez do seu 
intelecto, na firmeza de seu julgamento, na simplicidade (e por simplicidade quero dizer excelência) das 
suas maneiras, tem, entre a presente geração, poucos iguais e nenhum superior. Este elogio eu 
confiantemente atribuo ao nome de John Locke (Sydenham, apud Dewhurst, 1963, p. 41).  

Essa concordância quanto ao método levou ambos a acreditarem que o conhecimento da anatomia, embora essencial para um cirurgião, tem somente um valor limitado nas mãos de um médico que tem como objetivo primeiro o diagnóstico; neste caso, a experiência clinica mostra que a história natural da 
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doença é mais importante que a anatomia3; em outras palavras, a descrição dos sintomas é mais útil do que o estudo da estrutura anatômica do corpo. Ora, esta metodologia será claramente refletida no 
Ensaio quando, por exemplo, em diversas passagens, Locke dirá que a essência real dos corpos ou sua “estrutura interna” é inatingível, e que somente podemos nos aproximar dela por meio de seus efeitos ou pela sua história. Mas Locke não se detém neste ponto; além de afirmar a importância da história natural, ele lança mão da importante hipótese corpuscular da matéria, desenvolvida pelo seu amigo R. Boyle. Lembremos que Boyle, na Origem das formas e qualidades (1666), hierarquiza a matéria em três níveis distintos: a) os minima naturalia, ou as partículas mais simples encontradas na natureza; b) os agregados ou corpúsculos de segunda ordem, formados pela extrema adesão das partículas mais simples; e c) os corpos do mundo manifesto aos sentidos humanos. No momento nos interessa analisar como Boyle concebe especificamente os corpúsculos. Ora, segundo nosso químico, eles são difíceis de serem rompidos ou quebrados e, por isso, são os responsáveis pelas propriedades químicas da matéria, pois são estes agregados corpusculares os responsáveis pela estimulação dos nossos sentidos, e isso ocorre porque eles possuem a propriedade da textura: “Quando muitos corpúsculos se reúnem como para constituir qualquer corpo distinto [...] então, a partir dos seus outros acidentes (ou modos) [...], lá emerge uma certa disposição ou arranjo das partes no todo, que podemos chamar a sua textura” (Boyle, 1772, vol. III, p. 30; Boyle, 1999, vol. 5, p. 326). A textura é uma propriedade dos agregados das partículas. Além disso, embora a textura derive da forma, tamanho, movimento e posição das partículas (as chamadas propriedades católicas da matéria), as propriedades dos corpúsculos podem ser completamente diferentes das propriedades dos seus constituintes mínimos. Desta maneira, embora a textura não seja constitutiva das partículas mínimas, ela é essencial para a própria noção de corpúsculo, pois para esse existir deve necessariamente possuir uma determinada textura, um arranjo das partes que constituem um todo. Para Boyle, são estes agregados corpusculares os responsáveis pela estimulação dos nossos sentidos.  De fato, um “átomo” não causaria em nós cheiro, cor, sabor, etc., afinal são as texturas dos corpúsculos as responsáveis pelas diferentes naturezas e propriedades da matéria. Como Boyle está preocupado com os efeitos manifestos dos corpos, ele terá que focalizar necessariamente estes corpúsculos, pois a pesquisa experimental revelou que eles têm uma existência independente e permanente. Se assim for, então, segundo Boyle, para podermos elaborar uma classificação das substâncias químicas e entendermos seus modos de operação e até mesmo seus efeitos, temos que nos voltar para esses corpúsculos e não para as partículas diminutas constituintes da matéria, os minima 
naturalia. A nosso ver tal proposta corpuscular foi fundamental para Locke poder elaborar sua construção epistemológica acerca das qualidades primárias e secundárias da matéria. Assim, concordamos inteiramente com a posição de John Yolton:  

Trabalhando em proximidade com a ciência e com os cientistas, Locke sabia que era possível uma ciência 
da natureza. A sua preocupação estava em caracterizar esta ciência [...]. O recurso à observação e à 

                                                      
3 Aproximando a filosofia de Locke do empirismo de Sydenham, afirma Duchesneau: “Para a necessidade de agir diretamente sobre os sintomas da doença [...] se opunha à tendência meramente analítica da Anatomia. É na ordem dos fenômenos reais que o médico tem que instituir seu conhecimento e seu método terapêutico; e o que é real, nesta perspectiva, são os 
sintomas imediatamente perceptíveis. Em contrapartida, o modo de análise do anatomista é não mais o real que parece a ela objeto de conhecimento, mas certas representações ‘artificiais’ que a mente constrói para si mesma pela via da complicação 
e divisão dos dados sensíveis imediatos [...] a análise destrói a especificidade do objeto natural [...] e tudo que concerne à natureza das causas primeiras dos fenômenos permanece estranho ao domínio do entendimento” (Duchesneau, 1973, pp. 89-90). Acreditamos que este é o pano de fundo da chamada filosofia experimental inglesa que compreende os trabalhos de 
Bacon, Boyle, Sydenham e Locke; claro que com suas devidas diferenças e especificidades. No caso de Bacon, a noção de 
forma, entendida como essência ou causa, ainda permanece com um estatuto ontológico, embora não com a força imposta por alguns comentadores; no caso de Boyle, ainda podemos falar em substância, embora também a ênfase, a nosso ver, esteja 
nos seus efeitos perceptíveis; e, no caso de Locke, como veremos a seguir, a própria noção de substância se torna “um não sei que incognoscível”. 
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experimentação era forte, a prescrição baconiana era popular, especialmente quando o inatismo era a única 
alternativa. Para Locke, o recurso à hipótese corpuscular não era só devido à eminência e a seu respeito 
por Boyle, mas forneceu a ele um conteúdo mais significativo para o conceito de corpo do que a tradição 
filosófica oferecia. Há uma necessidade conceitual sobre o nosso conceito de corpo que é mais 
significativamente preenchida por ‘partículas insensíveis’ do que por ‘substratum’ (Yolton, 1969, p. 183). 

A proposta lockiana acerca das qualidades primárias e secundárias da matéria aparece explicitamente no Capítulo 8 do Livro II do Ensaio. Nos parágrafos 8 e 9, o filósofo define o que entende por qualidades primárias:  
Aquelas absolutamente inseparáveis do corpo, quaisquer que sejam o estado, as alterações, as mudanças, a 
força exercida sobre ele, e que os sentidos encontram constantemente em toda partícula de matéria que 
tenha volume suficiente para ser percebida (Locke, 1979, p. 134).  

Desta maneira, as qualidades primárias possuem uma existência no sentido ontológico e, portanto, “suas formas existem realmente nos próprios corpos” (Locke, 1979, p. 137). Assim, Locke acredita que as qualidades primárias são inseparáveis do corpo e independentes do estado de tal corpo; que elas permanecem inalteráveis mesmo sofrendo determinadas mudanças; que são percebidas pelos nossos sentidos em toda partícula de matéria que tenha grandeza suficiente para ser percebida. A pergunta que necessariamente surge é se qualquer partícula, mesmo a mais diminuta, possui tais qualidades e, neste ponto, Locke é taxativo:  
[...] pegue um grão de trigo, divida-o em duas partes; cada parte tem ainda solidez, extensão, figura e 
mobilidade; divida-o de novo, e ele conservará ainda as mesmas qualidades; continue a divisão até as partes 
se tornarem insensíveis, elas ainda reterão todas as qualidades (Locke, 1979, p. 135).  

Neste texto, Locke finalmente nomeia algumas das qualidades primárias: extensão, figura, mobilidade e solidez. Contudo, no parágrafo 10, ele acrescenta mais duas: volume e textura. O que nos chama atenção é que o filósofo inclui entre as qualidades primárias da matéria precisamente solidez e textura. Sabemos que a tradição cartesiana, galilaica e hobbesiana só incluem entre as qualidades primárias da matéria as propriedades geométricas; no limite, aquelas que podemos reduzir às afecções de natureza mecânicas. Estamos cientes ainda de que tal delimitação é importante para circunscrever o domínio da nova física, distinguindo-o do domínio da química. Boyle, por outro lado, como vimos acima, introduz a textura como uma importante propriedade, afinal ele pretendia, diferentemente de Descartes, Espinosa, Galileu e Hobbes, constituir e operar um novo paradigma químico. Contudo, lembremos que, para Boyle, a textura é uma propriedade dos corpúsculos e não das partículas mínimas encontradas na natureza. Acontece algo semelhante com relação à solidez (Locke, 1979, pp. 122-127), embora aqui tanto uma partícula como um corpúsculo possa ser sólido. Em outras palavras, parece-nos que a distinção rígida entre os domínios do geométrico e do sensível não se aplica à teoria lockiana das qualidades; solidez e textura não são exatamente propriedades geométricas da matéria.  Por outro lado, Locke afirma com relação às chamadas qualidades secundárias ou sensíveis da matéria: “estas nada são nos próprios objetos senão poderes [powers] para produzir várias sensações em nós por meio de suas qualidades primárias [...] como cores, sons, gostos, etc.” (Locke, 1979, p. 135). Por fim, o autor do Ensaio ainda fala de um terceiro tipo de qualidade que se refere aos corpúsculos e que, assim como as qualidades segundas, é um poder que encontramos nos corpos: “A luz e o calor do sol, o poder de derreter a cera [...]. Todos são igualmente poderes no sol” (Locke, 1979, p. 141). Poderíamos nos perguntar sobre o estatuto de tais qualidades: elas estão, de fato, nos próprios objetos ou são meros poderes?   É verdade que Locke afirma que “da substância não temos idéia do que ela é, mas apenas uma idéia obscura e confusa do que ela faz” (Locke, 1979, p. 175). Em outras palavras, não temos como saber o que na substância em geral fornece como que um suporte único para todas as qualidades, ou, se preferirmos, podemos dizer que Locke de uma certa maneira “rebaixa” ou “retira” a noção de 
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substância do registro ontológico, ou seja, o nosso conhecimento da substância está limitado às qualidades que nela poderemos descobrir: “Nossas faculdades não são aptas para penetrar na estrutura [Fabrick] interna e na essência real dos corpos” (Locke, 1979, p. 646). Assim, por um lado, a substância em geral “é um não sei que” (Locke, 1979, p. 295) incognoscível, mas, por outro, como vimos, ele afirma a existência real das qualidades, inclusive considerando como uma qualidade primária a textura. E não poderia ser diferente, como herdeiro da nova ciência experimental, ele está preocupado não com a causa da estrutura material ou da substância em geral, mas com os efeitos manifestos das substâncias particulares. A ciência que opera aqui é experimental e, portanto, a posteriori, ou seja, vai dos efeitos às causas realmente existentes (Zaterka, 2005, capítulo 5). Em suma, como Bacon e Boyle, Locke está preocupado com as propriedades dos corpos. Isto não significa que ele negue a existência de essências reais nos objetos, mas estas não podem de modo algum ser conhecidas por nós. Tanto é assim que, no importante parágrafo 15, capítulo 3, do Livro III do Ensaio, ele escreve:  
Essência pode tomar-se pelo ser verdadeiro de uma coisa, em virtude da qual ela é o que é. E assim, a 
constituição real interna das coisas, mas que é geralmente desconhecida (no caso das substâncias) e de que 
dependem as suas qualidades que podem ser descobertas, pode ser chamada a sua essência (Locke, 1979, 
p. 417).  

Fica claro então que Locke afirma existir realmente nos corpos uma constituição interna, formada por partículas e agregados de partículas, que ele denomina “essência real”. Neste sentido, a noção lockiana não diz respeito, como o nome poderia sugerir, ao conceito da tradição, que se refere a espécies naturais fixas e determinadas, mas, sim à estrutura corpuscular da matéria: “Pela figura, tamanho, textura e movimento destes pequenos e insensíveis corpúsculos, todos os fenômenos dos corpos podem ser explicados” (apud Chappell, 1998, p. 243).  No Livro III do Ensaio, o autor distingue entre a essência real e a essência nominal das coisas. A primeira define o que a coisa é, sua real constituição interna. Já a essência nominal é uma definição artificial ou um construto lingüístico que utilizamos para agrupar coisas que, para nós, se assemelham entre si, “a suposição de que as espécies se distinguem por suas essências reais é vã” (Locke, 1979, p. 418). De fato, no capítulo intitulado “Dos termos gerais”, o filósofo explicita que quando observamos os fenômenos e as qualidades sensíveis comuns a vários corpos somos nós que formamos as chamadas idéias abstratas. Ora, a pergunta que daí necessariamente surge é: em face do aparente “ceticismo lockiano”  é possível classificarmos os fenômenos da natureza com base na essência real?  O que nos importa nesta fundamental discussão é que, para Locke, “todas as coisas naturais têm uma constituição real, mas desconhecida, de suas partes insensíveis, da qual fluem essas qualidades sensíveis que nos servem para distinguir umas das outras” (Locke, 1979, p. 418). É por isso, talvez, que devemos utilizar os “ganhos” ou “conquistas” teóricas e práticas da nova ciência experimental, pois o máximo que podemos alcançar em nosso saber é uma coleção de idéias de origem sensível. Como não temos um acesso direto à constituição interna dos corpos, temos então que nos voltar necessariamente para seus efeitos, se quisermos, para as idéias de origem sensível que conseguimos observar. Neste ponto entra em cena a importante distinção lockiana entre as qualidades primárias e as secundárias:  
Quanto mais qualidades conhecemos, mais conhecemos uma substância. As qualidades primeiras 
observáveis nos remetem ao que é objetivo sem nos dar acesso à constituição interna das pequenas partes. 
As qualidades segundas nos permitem distinguir as substâncias umas das outras. Principalmente os poderes 
ativos e passivos formam a maior parte da nossa idéia das substâncias: eles se manifestam através das 
inúmeras modificações sensíveis que as substâncias causam ou sofrem e através das experiências que 
fazemos com elas (Michaud, 1991, p. 99).  

Assim, Locke busca menos o conhecimento das essências reais e se volta para seus efeitos ou, se preferirmos, para o método histórico comum, defendido pela filosofia experimental.   
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Da nossa perspectiva é importante ainda recordar o que Locke afirma no capítulo 6 do Livro III do 
Ensaio: “[...] mas a essência real é a constituição das partes insensíveis deste corpo, da qual dependem essas 
qualidades e todas as demais propriedades do ouro” (Locke, 1979, p. 439), e mais adiante: “Por esta essência real 
entendo a constituição real de qualquer coisa que é o fundamento de todas as propriedades que estão combinadas 
na essência nominal e que, se adverte, coexistem constantemente com ela (ibid., p. 442).  Desta maneira, parece que o filósofo finalmente afirma algum tipo de relação positiva entre a essência nominal e a essência real. É por isso que podemos nos voltar para a observação e a experiência e, assim, utilizar proveitosamente os experimentos feitos pelos virtuosos da Royal Society, pois assim poderemos nos aproximar da essência real dos corpos pelo método a posteriori. Lembremos por fim que “a maioria dos exemplos dados, por Locke, de essências é tirada da química, o objeto de estudo da obra de Robert Boyle, com a qual Locke estava tão familiarizado” (Yolton, 1996, p. 102). Por exemplo, o que significa – pergunta Locke − a nossa idéia de ouro? Um conjunto de qualidades que descobrimos, por experiência e observação, que sempre acompanham o objeto ouro: maleável, solúvel em certas soluções, amarelo, etc. Ora, o instrumental teórico para tal afirmação, a nosso ver, abarca uma determinada concepção corpuscular da matéria, com sua distinção entre qualidades primárias e secundárias. Além disso, e talvez seja mais importante, é o fato de que para Locke, assim como para Boyle, “a certos efeitos correspondem qualidades reais, a outros efeitos poderes que, por sua vez, dependem de qualidades reais que não conhecemos. As noções de qualidades segundas e de poderes traduzem a preocupação de tratar certas qualidades aparentes sem levantar hipóteses sobre suas causas” (Michaud, 1991, p. 84). Ou, se preferirmos, para estabelecermos o retrato fiel da natureza temos que procurar as causas próximas dos seus sintomas ou efeitos, e não as causas remotas que dependem intrinsecamente das essências ou formas, que para nós serão sempre desconhecidas.  
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