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Resumo: Esse trabalho retoma a teoria leibniziana do espaço, identificando como ela 
emerge na polêmica travada com Clarke – preposto de Newton – ao longo de sua conjunta Co-
rrespondência. É comum observar a opinião de que o que estava em jogo era uma controvérsia 
dicotômica entre a realidade do espaço e do tempo, defendida por Newton, e a sua pura idea-
lidade, defendida por Leibniz. Entretanto, sabe-se que as posições de Leibniz não foram com-
pletamente homogêneas, nem ao longo de suas obras, nem ao longo de sua vida. E essa hetero-
geneidade está presente na sua obra mais madura. Como resultado da análise fundada em seus 
princípios metafísicos, é possível interpretar a teoria leibniziana do espaço – conforme defen-
dida na Correspondência – de modo a evidenciar uma estruturação em quatro níveis ontológicos 
distintos, mas complementares, todos eles entrelaçados pelo conceito de perspectivismo e pelo 
princípio de harmonia preestabelecida: (i) uma estrutura ideal de espaços relativos – estruturas ma-
temáticas, constitutivas das representações internas das mônadas e, portanto, idealidades abstraí-
das de aparências –; (ii) uma estrutura de espaço como extensão, uma propriedade monádica de to-
talidades contínuas, fundada, externamente, em agregados de mônadas; (iii) uma estrutura real de 
espaço relacional – espaço compreendido como sistema de relações atuais entre as partes de tota-
lidades extensas, dinamicamente coexistentes –; e, finalmente, (iv) uma estrutura ideal de espaço 
relacional – espaço compreendido como sistema de relações possíveis. Evidentemente, em nenhu-
ma dessas concepções o espaço é concebido como uma entidade absoluta, ou seja, no sentido de 
Leibniz, como uma substância. Essas múltiplas concepções articulam-se com o problema da re-
lação entre aparência e realidade, cuja solução, no interior do pensamento leibniziano, requer a 
utilização extensiva do princípio de harmonia preestabelecida. Tais conclusões são alcançadas 
por meio de metodologias complementares, que incluem, além de interpretação direta do texto 
da Correspondência, interpretações contextualizadas no restante de sua obra e também um pro-
cedimento de reconstrução. 

PAlAvRAs-CHAves: Espaços Relativos e Relacionais; Aparência; Realidade; Harmonia Prees-
tabelecida.
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1 — Introdução
As concepções que Leibniz desenvolveu com respeito à noção de espaço jamais foram ex-

postas de maneira completamente sistemática por ele mesmo. Porém, reconhecidamente, foi no 
processo de discussão polêmica que ele travou com Samuel Clarke – até certo ponto, porta-voz 
das concepções de Isaac Newton – que essas concepções puderam se apresentar em sua forma 
mais madura (Alexander, 1956). Com o passar do tempo, o problema envolvido na identificação 
e na organização dessas concepções tornou-se gradativamente mais premente e delicado, tendo 
dado oportunidade a muitas interpretações conflitantes, nutridas não apenas na vagueza e na in-
formalidade com que Leibniz tratou o tema, mas também nas múltiplas ambiguidades de sua ter-
minologia. Essas mesmas dificuldades comparecem na Correspondência Leibniz-Clarke. Até mes-
mo por isso, vários autores dedicaram-se a abordá-la, integral ou parcialmente (e.g. Alexander, 
1956; Erlichson, 1967; Vailati, 1997; Hartz e Cover, 1988; Earman, 1989; Khamara, 1993; Jolley, 
2005; Cassini, 2005; Arthur, 2013). Entre muitos desses autores, é comum observar a opinião de 
que o que estava em jogo era apenas uma controvérsia dicotômica entre a realidade do espaço 
e do tempo, defendida por Newton, e a sua pura idealidade, defendida por Leibniz (Erlichson, 
1967; Vailati, 1997; Jolley, 2005).

Nesse trabalho, aprofundamos nossas reflexões, já realizadas em trabalho prévio sobre o 
tema (Polito e Polito, 2015), e, como resultado, reinterpretamos a teoria leibniziana do espaço de 
modo a evidenciar uma estruturação em quatro níveis ontológicos distintos. Todos esses níveis 
apresentam-se fundamentados e entrelaçados pelo conceito de perspectivismo e pelo Princípio 
de Harmonia Preestabelecida. São eles: (i) uma estrutura ideal de espaços relativos – espaços com-
preendidos como estruturas matemáticas, constitutivas das representações internas das mônadas 
e, portanto, idealidades abstraídas de aparências –; (ii) uma estrutura de espaço como extensão, com-
preendida como propriedade monádica de totalidades, fundada, externamente, nas próprias môna-
das; (iii) uma estrutura real de espaço relacional – espaço compreendido como sistema de relações 
atuais entre as partes de totalidades extensas, na medida em que coexistem dinamicamente –; e, fi-
nalmente, (iv) uma estrutura ideal de espaço relacional – espaço compreendido como sistema de 
relações ideais possíveis. Evidentemente, em nenhuma dessas concepções o espaço é concebido 
como entidade absoluta.

2 — Os Princípios Metafísicos Leibnizianos e o Ataque contra o Espaço Absoluto
A maior parte da argumentação de Leibniz se articula em torno de cinco princípios metafí-

sicos, todos bastante conhecidos e recorrentes ao longo de toda a sua obra, a saber: (i) Princípio 
de Razão Suficiente (PRS); (ii) Princípio de Perfeição (PP); (iii) Princípio de Identidade dos Indiscerníveis 
(PII); (iv) Princípio da Continência dos Predicados na Noção do Sujeito (PNS) e (v) Princípio de Harmo-
nia Preestabelecida (HPE). Com efeito, em várias passagens da Correspondência, Leibniz os invoca, 
implícita ou explicitamente, em seus múltiplos ataques contra a concepção de espaço absoluto, 
defendida por Newton (Polito e Polito, 2015).

É conveniente tornar explícita a definição do conceito de absoluto. Devemos entendê-lo 
como referente ao que não é, por essência, nem ideal, nem aparente, nem adventício. Isso signi-
fica que uma entidade é absoluta quando não depende, para a sustentação de sua realidade, nem 
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de estruturas perceptuais (não é conteúdo nem estrutura de representações internas sensoriais, 
ou seja, aparências), nem de estruturas ideais (não é conteúdo nem estrutura de representações in-
ternas abstratas, ou seja, ideias), nem de outras entidades absolutas (ou seja, não é nem proprie-
dade, nem relação). Portanto, absoluto é o que é ontologicamente fundamental e, portanto, possui exis-
tência independente. Essa foi exatamente a noção geral adotada por Newton, quando se referiu, 
no Scholium à definição vIII, dos Principia, às naturezas do espaço e do tempo absolutos. Também 
Leibniz, quando fez uso do adjetivo “absoluto”, o fez exatamente na acepção acima definida. Po-
rém, em muitas passagens da Correspondência em que ele critica a concepção newtoniana, não é 
sempre claro que tipo de concepção alternativa – aparência, idealidade ou predicação – está sen-
do invocada, o que contribuiu para gerar muitas dúvidas sobre qual seria, de fato, sua opinião 
sobre a natureza do espaço. O que defendemos é que Leibniz assumia todas elas e que, por isso, 
teve que abrir quatro linhas de argumentação que, embora não tenham sido levadas a cabo siste-
maticamente, correspondem à teoria estruturada do espaço que exibimos (Polito e Polito, 2015).

Além da crítica com base em distinções metafísicas, Leibniz também argumentou contra o 
espaço absoluto invocando problemas de natureza lógica e matemática, mais especificamente, 
contra a possibilidade de se conceber o espaço como vazio e homogêneo, tendo, para tanto, usa-
do explicitamente tanto o PRS quanto o PII. Sua argumentação residiu em alguns pressupostos: 
que o espaço absoluto era tridimensional, euclidiano, infinitamente extenso e homogêneo, ou seja, 
formado por pontos indistinguíveis entre si. Desse modo, quaisquer configurações finitas de cor-
pos físicos postos no espaço absoluto são passíveis de múltiplas (infinitas) replicações redundantes 
ou, dito de outra forma, implicam uma simetria. Para Leibniz, porém, o estado atual do universo 
devia ser passível de determinação unívoca, e tal unicidade requeria uma razão suficiente. Como 
conclusões, o PII implicava que um espaço matemático não podia ser real – seria ou uma ideali-
dade ou uma aparência – e que, se alguma entidade real pudesse ser identificada como “espaço”, 
então deveria ser, necessariamente, plena e completamente heterogênea.

Em duas passagens particularmente importantes, Leibniz escreve, nos §§ 4 e 5 da terceira 
missiva:

De acordo com minha opinião, eu tenho dito mais de uma vez que eu sustento que o espaço seja algo 
meramente relativo, assim como o tempo; eu sustento que ele seja uma ordem de coexistências, assim como 
o tempo é uma ordem de sucessões. Porque espaço denota, em termos de possibilidade, uma ordem das coi-
sas que existem no mesmo tempo, consideradas como existindo conjuntamente [...]”, e “[...] Mas, se o espaço 
não é nada mais do que aquela ordem ou relação; e nada é sem os corpos, além da mera possibilidade de po-
sicioná-los [...] (Grifos nossos.)

Como dissemos acima, essas são daquelas passagens que comportam certa ambiguidade. Não 
é exatamente claro a que tipo de concepção Leibniz estaria aderindo. Por um lado, ressalta-se uma 
concepção idealista, se a ênfase for posta no trecho: “ [...] espaço denota, em termos de possibilida-
de, uma ordem das coisas [...]”. Porém, se a ênfase for posta nos trechos: “[...] eu sustento que ele 
seja uma ordem de coexistências [...]” e “[...] espaço denota [...] uma ordem das coisas que existem no 
mesmo tempo [...]”, a balança parece pender para o lado de uma concepção realista, correspon-
dente à estrutura relacional atual de espaço. Para nossos fins, a interpretação do trecho: “[...] se o 



375

espaço não é nada mais do que aquela ordem ou relação; e nada é sem os corpos, além da mera possibili-
dade de posicioná-los [...]” é importantíssima. Note-se que a palavra “além” cumpre papel crucial. 
Esse trecho implica que “espaço” é algo, com os corpos. Sem os corpos, ele é mera possibilidade de 
situação. Na primeira acepção, espaço é uma propriedade real. Na segunda, uma estrutura ideal.

3 — Uma Reconstrução: do Espaço Newtoniano aos Espaços Leibnizianos
O recurso de que nos utilizaremos, a partir de agora, será o de uma reconstrução. Seu objeti-

vo é mostrar como a sucessiva adoção dos princípios metafísicos leibnizianos, bem como de sua teoria 
da substância, são suficientes – e, talvez, necessários – para transformar a noção de espaço abso-
luto newtoniano e fazer emergirem, de forma sistemática, as múltiplas concepções leibnizianas 
de espaço – que se encontram, implícita ou explicitamente, presentes na Correspondência. Como 
ficará claro, mais adiante, esse recurso é mais do que um mero expediente didático. 

O espaço absoluto newtoniano é uma entidade geométrica euclidiana tridimensional – o que signi-
fica que uma noção de distância já está naturalmente definida. Além disso, ele é contingencialmente 
vazio e completamente simétrico (homogêneo, isotrópico e reflexivo) – o que implica infinita in-
diferença no processo de situação de corpos materiais. Não é demais frisar que ser contingen-
cialmente vazio significa ter a possibilidade de ser ocupado por corpos. Ou seja, o espaço absoluto 
newtoniano é um potencial receptáculo para a atualidade de entidades físicas. Mais do que isso: ser 
uma entidade física implica, necessariamente, existir no espaço absoluto newtoniano. 

Consideremos, portanto, o cenário possível do espaço absoluto completamente vazio. A pos-
sibilidade de sua ocupação, considerada conjuntamente com o PRS, implica uma contradição. 
Isso impõe a necessidade de se quebrar a simetria de situabilidade. Essa quebra só é possível por 
meio de uma completa distinção entre todos os pontos do espaço e, para esse fim, a estrutura 
métrica intrínseca pode ser usada. Para distinguir, em um espaço tridimensional, todos os seus 
pontos por meio de distâncias (definido-positivas), são necessários, no mínimo, quatro pontos 
não-coplanares intrinsecamente distintos que passam, desse modo, a constituir um sistema de re-
ferência atual. Com essa estrutura, o espaço passa a ter todas as suas simetrias quebradas, e o pro-
blema da situabilidade fica resolvido. Porém, o espaço permanece potencialmente vazio – com a 
exclusiva exceção dos quatro pontos que definem o sistema de referência atual. Observe-se que 
não é o caso de se escolher quatro pontos, no espaço absoluto, e torná-los, por definição, intrin-
secamente distintos, pois não há razão suficiente para a consecução unívoca dessa tarefa. Esses 
quatro pontos devem ter suas existências e situações relativas prévias dadas de forma absoluta e 
independente de qualquer escolha, o que significa que não estamos mais tratando do espaço ab-
soluto newtoniano original, mas sim de uma nova entidade que já possui uma estrutura adicio-
nal que lhe é constitutiva, a saber, um sistema de referência atual. Ou seja, a nova entidade não 
é um espaço absoluto ocupado por quatro entidades físicas mutuamente distintas. É um conjunto 
de quatro entidades absolutas, intrinsecamente distintas, e uma infinidade contínua de pontos geométri-
cos vazios, cuja localização está univocamente determinada pelas distâncias que guardam com relação a 
cada uma das entidades pontuais absolutas.

 A elucidação do problema da distinção intrínseca entre esses quatro pontos originais é on-
tologicamente crucial. O que de fato está implicado na nova concepção de espaço é uma substi-
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tuição do ponto geométrico original, vazio, por uma entidade ontologicamente distinta, também 
pontual, mas, diferentemente do ponto geométrico, possuidora de propriedades distintivas. Por 
ora, é suficiente assumir uma distinção meramente física, como se cada um dos quatro pontos 
geométricos fosse mero portador de um número arbitrário de propriedades físicas, tais como 
massa inercial, carga elétrica, momento angular, etc., contanto que capazes de torná-lo uma en-
tidade única, quando comparada com as demais.

Nessas condições, um problema sério surge quando se considera o PNS, pois distinguir pon-
tos em um espaço vazio apenas pelas suas respectivas distâncias com relação ao sistema de re-
ferência atual é inadmissível, uma vez que tais distâncias são determinações extrínsecas aos próprios 
pontos. (Isso é assim, é claro, se se considera que os sujeitos de predicação são apenas os pontos 
do espaço absoluto.) Desse problema, entretanto, voltaremos a tratar mais adiante. De fato, para 
dar o próximo passo, pode-se invocar não o PNS, mas o PP.

Uma das facetas do Princípio de Perfeição, explicitamente considerada no Post Scriptum à quar-
ta missiva, é o antiatomismo. Para Leibniz, a perfeição da obra divina não é compatível com um 
universo amplamente vazio. Portanto, o espaço absoluto deve ser materialmente pleno, e a impo-
sição conjunta do PRS e do PP implica a necessidade de se transformar o espaço absoluto new-
toniano em uma nova entidade tridimensional euclidiana, constituída por um conjunto de quatro 
entidades absolutas, intrinsecamente distintas, e uma infinidade contínua de pontos geométricos mate-
rialmente ocupados, cuja localização está univocamente determinada pelas distâncias que guardam com 
relação a cada uma das entidades pontuais absolutas.

Passemos, agora, a considerar a imposição do PII. Este princípio tem uma consequência de-
vastadora sobre a possibilidade de existência de um espaço real de pontos geométricos vazios, e 
a mera ocupação material desses pontos não resolve o problema, mesmo que ela se dê de forma 
infinitamente heterogênea. Somente a substituição de todos os pontos geométricos vazios por 
entidades absolutas (pontuais) intrinsecamente distintas é capaz de satisfazer o PII. Observe que 
um espaço geométrico homogeneamente ocupado por matéria não satisfaz o PII de forma ób-
via, mas o princípio tem alcance muito mais profundo. Se os pontos geométricos (vazios) são 
reais e ontologicamente distintos das entidades que os ocupam, então não há nada que os torne 
intrinsecamente discerníveis, pois as entidades que os ocupam poderiam contingencialmente ocu-
par outros pontos. Portanto, os pontos seriam todos idênticos. As mesmas considerações que 
foram feitas acima com relação ao PNS se aplicam, evidentemente.

O resultado da imposição conjunta do PRS, do PP e do PII é a criação de uma entidade tridi-
mensional euclidiana, continuamente constituída por entidades pontuais absolutas, materiais e 
intrinsecamente distintas entre si. À primeira vista, a concepção inicial do espaço absoluto new-
toniano parece ter sido completamente eliminada, mas essa conclusão é prematura e está equi-
vocada, como ficará claro, a seguir.

O próximo passo é o mais importante, do ponto de vista metafísico. Se quisermos que essa 
reconstrução reproduza de fato as concepções leibnizianas, é impossível que se deixe de con-
siderar a sua teoria da substância. Esse passo não é crucial apenas pelo motivo de se fazer fiel 
ao pensamento de Leibniz. A coerência de sua construção metafísica o exige e, como veremos, 
sem uma teoria da substância, torna-se impossível compreender a maior parte do que Leibniz 
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tinha em mente quando procurava expressar sua noção de espaço relativo. Assim, não basta que 
os pontos da nova entidade espacial sejam apenas fisicamente distinguíveis, eles precisam ser 
substancialmente distinguíveis. Esses pontos substancialmente distintos entre si são o que Leib-
niz denominou mônadas, as únicas entidades verdadeiramente absolutas, na medida em que não 
apenas satisfazem o requisito da unidade, mas também o da atividade (Jolley, 2005). Com isso, 
Leibniz procurava expressar o fato de que o fundamento da realidade não podia ser exclusiva-
mente material, ou, dito de outra forma, meramente físico1.

Consequências importantes seguem-se, necessariamente, desse modo de abordar o proble-
ma. Embora os pontos vazios do espaço geométrico (absoluto) sejam inaceitáveis como entidades 
reais individuais, é possível perceber que o processo de seu esvaziamento ontológico – que o pro-
cedimento reconstrutivo implicou – não é capaz de eliminar dois aspectos que conferiam ao es-
paço geométrico o que lhe era, de fato, essencial, e que precisam ser cuidadosamente separados: 
em primeiro lugar, a discernibilidade numérica entre os seus elementos e, em segundo lugar, sua es-
trutura de situabilidade.

Lembremos que, segundo o PII, a discernibilidade numérica não é suficiente para a discer-
nibilidade substancial. Porém, ela é estritamente necessária e é, portanto, mais fundamental. 
No contexto do processo reconstrutivo, a discernibilidade numérica instaura a extensão espacial 
como propriedade irredutível da realidade, quando considerada como uma totalidade contínua, nes-
se caso, constituída pelas mônadas. Desse modo, a extensão ganha status ontológico, como proprieda-
de real. Retornemos a um problema deixado em aberto: a consistência dessas conclusões com o 
PNS. Notemos que, ao contrário das determinações extrínsecas aos pontos, a noção de extensão 
como propriedade pode estar de acordo com o PNS, pois o predicado de extensão está contido na 
noção de totalidade contínua, por definição.

Por outro lado, a estrutura de situabilidade que subsiste passa a dizer respeito diretamente à 
noção de situabilidade atual das mônadas. Se essa estrutura for preservada como herança das re-
lações matemáticas existentes entre os pontos do espaço geométrico, instaura-se um sistema de 
relações reais. Isso também pode estar de acordo com o PNS, pois um sistema de relações está con-
tido na noção de um conjunto com estrutura.

Essas últimas conclusões precisam ser cuidadosamente consideradas. Observe-se, por exem-
plo, que discernimento numérico e distâncias (uma estrutura métrica) são, de fato, determinações 
extrínsecas a cada um dos pontos que constituem o espaço geométrico. Porém, isso acontece ape-
nas quando se considera esse espaço como uma mera coleção, ou seja, apenas como um conjunto 
desarticulado de entidades. Contudo, um espaço não é um mero conjunto desarticulado, mas sim 
um conjunto com alguma estrutura. Tais estruturas podem ser muito diversas – e.g., estruturas ma-
temáticas, tais como as topológicas, diferenciais, afins, métricas, etc. O que importa, no presen-
te caso, é que distâncias devem ser entendidas como determinações intrínsecas a um conjunto provido 
de certa estrutura, ou talvez, de modo ainda mais claro, distâncias são determinações intrínsecas a 

1 Às mônadas também estava associada uma noção de materialidade. Essa noção é, reconhecidamente, parte 
da estrutura da metafísica leibniziana: as mônadas eram, ontologicamente, compostas por uma alma (ou entelé-
quia primitiva) e por uma matéria primitiva (Correspondências com De Volder, Leibniz, 1989, p. 177).
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uma estrutura métrica. Essas considerações parecem restaurar as condições suficientes, embora não 
necessárias, que permitiriam conceder caráter de realidade não apenas à propriedade de extensão es-
pacial, mas também ao sistema de relações atuais, evitando, no mínimo, contradições com o PNS.

É também importante notar que, embora o “sujeito de predicações” aqui considerado seja 
o conjunto com a sua estrutura, isso não implica que à extensão deva ser imputada substancia-
lidade. Nem acreditamos que Leibniz tenha, de fato, compreendido a extensão exatamente nos 
termos que propomos. O que acreditamos é que é possível reinterpretar sua concepção de ex-
tensão nos limites de seus próprios termos, bastando, para isso, que se abandone uma preten-
sa restrição, que nos parece excessiva: a de que uma entidade, para ser sujeito de predicações 
e, portanto, para ter propriedades reais, deva ser uma substância, no sentido leibniziano. Para ser 
uma substância leibniziana, as condições necessárias e suficientes são unidade e atividade, que 
só as mônadas possuem. Por isso mesmo, não é o caso de se afirmar que uma totalidade extensa 
seja uma unidade. O fato de não ser caracterizada por uma unidade não implica, necessariamen-
te, ausência de realidade. A extensão como propriedade deve ser considerada real, muito em-
bora – justamente por não se referir a uma substância – não possa ser uma realidade absoluta, 
mas adventícia. A extensão pode ser, desse modo, compreendida como determinação intrínseca 
a agregados contínuos de mônadas, ou seja, corpos, ainda que corpos não se qualifiquem, eles mes-
mos, como verdadeiras substâncias, mas, apenas, na terminologia leibniziana, como fenômenos 
bem fundados. Esse termo foi usado por Leibniz para marcar o fato de que ele considerava que 
“espaço como extensão” não era mero fenômeno.

4 — Harmonia Preestabelecida e Perspectivismo: a Concepção Relativa de Espaço
Apesar dessas considerações, é fato notório que Leibniz se expressou de modo frequente e en-

fático em favor de uma concepção de espaço como ideia. Essa é a noção que aqui apresentaremos 
como correspondentes aos espaços relativos, ao mesmo tempo constitutivos e abstraídos das per-
cepções e do modo como essas se estruturam como conteúdo de representações internas das mô-
nadas. A propósito, boa parte de sua quinta missiva foi dedicada à sistematização dessa concepção. 
Leibniz começou (§27) por mostrar como as partes do espaço podem ser imaginadas idênticas:

As partes do tempo e do lugar, consideradas em si mesmas, são coisas ideais; e, portanto, elas assemel-
ham-se perfeitamente umas às outras, como duas unidades abstratas. Mas isso não é assim com duas 
unidades concretas, ou com dois tempos reais, ou com dois espaços preenchidos, isto é, realmente atuais.2 
(Grifos nossos.)

No §47, a própria noção de espaço emerge como uma abstração, primeiramente ao ser defi-

2 Note-se, aqui, um exemplo da ambiguidade terminológica a que nos referimos: quando Leibniz escreveu 
“tempos reais” e “espaços preenchidos”, os conceitos aos quais se referia eram antes os de duração temporal e ex-
tensão espacial. No §46 da quinta missiva, entretanto, ele foi eloquente ao desfazer essa confusão, ao afirmar que: 
“Espaço finito não é a extensão dos corpos: assim como o tempo não é sua duração. As coisas mantém sua ex-
tensão, mas elas nem sempre mantém seu espaço. Toda coisa possui sua própria extensão, sua própria duração; 
mas ela não tem seu próprio tempo e não mantém seu próprio espaço”.



379

nido o conceito de lugar como espaço relativo – grosso modo, “conjunto de coordenadas”, defini-
das a partir de um “sistema de referência” – e, em seguida, o conceito de espaço como a soma de 
todos os lugares:

Eu mostrarei aqui como os homens vêm a formar para si mesmos a noção de espaço. Eles consideram que 
muitas coisas coexistem e eles observam nelas uma certa ordem de coexistência, de acordo com a qual a 
relação de uma coisa com a outra é mais ou menos simples. Esta ordem é a sua situação ou distância.” 
... “[...] E supondo-se, ou fingindo, que entre aqueles coexistentes existe um número suficiente deles que não 
tenham sofrido quaisquer mudanças; então nós podemos dizer que os coexistentes que têm uma tal relação 
com aqueles existentes fixos, como outros tiveram com eles antes, têm agora o mesmo lugar que aqueles outros 
tiveram.” ... “E aquilo que compreende todos aqueles lugares, é chamado espaço. O que mostra que, com 
o objetivo de ter uma ideia de lugar, e consequentemente de espaço, é suficiente considerar essas 
relações e as regras de suas mudanças, sem necessidade de fantasiar qualquer realidade absoluta fora 
das coisas cuja situação nós consideramos. (Grifos nossos.)

Note-se que a “ordem de coexistências” é “observada”. Portanto, é a partir de uma represen-
tação interna que se constitui a ordenação espacial. Ou melhor, a ordenação espacial é consti-
tutiva das representações internas. Um modo de entender a interpretação idealista consiste em 
começar por assumir que as mônadas não precisam ser, a priori, entidades que se sujeitam a qual-
quer tipo de ordenação real. É nesse sentido que se pode compreender aquele aspecto do pen-
samento leibniziano segundo o qual espaço não é mais que um sistema de ordenações elaborado 
a partir de um ponto de vista, os quais constituem um aspecto particular do universo, peculiar a 
cada mônada. Essa concepção é denominada, dentro da filosofia leibniziana, perspectivismo. Se 
transigirmos em utilizar uma linguagem moderna, é imediato observar que os conceitos de es-
paço e de tempo estão sendo definidos, nas citações acima, de modo afim à definição de sistema 
de coordenadas, cujo emprego, no âmbito da física, consiste na condição necessária para se reali-
zar descrições de objetos. Desse modo, a concepção de espaço que emerge é a de uma coleção de 
infinitos espaços matemáticos relativos, cada um deles fornecendo as condições constitutivas de 
cada uma das representações internas das mônadas.

Aparentemente, esse aspecto idealista da metafísica de Leibniz implica uma consequência 
drástica: não necessariamente o movimento, enquanto percebido, pode ser associado a qualquer reali-
dade absoluta, posto que herda, automaticamente, a idealidade do espaço e do tempo a partir dos 
quais é ele mesmo propriamente definido. Veja-se, por exemplo, o que Leibniz escreveu no §29 
de sua quinta missiva, sobre a concepção newtoniana de movimento absoluto:

[...] A ficção de um universo material finito movendo-se para frente em um espaço vazio infinito não pode 
ser admitida. [...] Porque, além de não haver nenhum espaço real fora do universo material, tal ação 
careceria de qualquer desígnio: seria agir sem realizar qualquer coisa [...]. Não aconteceria qualquer 
mudança que pudesse ser observada por quem quer que fosse. Essas são imaginações de filósofos que 
possuem noções incompletas, fazendo do espaço uma realidade absoluta. Meros matemáticos, que somente 
se resumem aos conceitos da imaginação, estão aptos a forjar tais noções; mas elas são destruídas por razões 
superiores. (Grifos nossos.)

O idealismo leibniziano parece, de fato, interditar a construção de uma teoria física da realida-
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de externa, em contraposição a uma física meramente fenomenal. Contudo, se aceitarmos que Leib-
niz também assumia que o universo – essa totalidade contínua constituída por mônadas – possuía 
a propriedade de extensão real e um sistema de relações atuais como lhe sendo constitutivos, é 
possível restaurar, ainda que em caráter hipotético, pelo menos um sentido segundo o qual tal fí-
sica real seria concebível e possível, a despeito das implicações de sua metafísica idealista. Isso 
se deve ao fato de que não é impossível que exista um plano geral que torne consistentes as pers-
pectivas de todas as mônadas. Esse plano geral conectaria e unificaria as múltiplas aparências na 
exata medida em que elas constituam perspectivas de uma mesma realidade. Essa possibilidade 
é sugerida em função da adoção, por parte de Leibniz, do Princípio da Harmonia Preestabelecida.

De fato, nos §§83 a 89 da quinta missiva, Leibniz discorreu sobre os problemas colocados 
pelo seu perspectivismo e como a harmonia preestabelecida pretendia resolvê-los. No §83, ele 
afirmou: “O autor [Clarke] fala como se ele não compreendesse como, de acordo com minha 
opinião, a alma [mônada] é um princípio de representatividade.” (Grifo nosso.) E, na sequência, 
nos §85 e 87, ele escreveu: 

Uma mera presença ou proximidade de coexistência não é suficiente para nos fazer entender como 
aquilo que se passa em um ser deva responder pelo que se passa em outro. [...] Em verdade e reali-
dade, essa forma de percepção é completamente quimérica [...]. [Almas humanas] percebem o que se 
passa fora delas pelo que se passa dentro delas [...] em virtude da harmonia que Deus preestabeleceu, de acor-
do com a qual toda substância simples [mônada] é, pela sua própria natureza, [...] uma concentração e um 
espelho vivo do universo inteiro, de acordo com o seu ponto de vista. (Grifo nosso.)

É importante ressaltar, contudo, que a existência desse plano geral não implica, necessaria-
mente, a realidade do movimento, nem é suficiente para garantir qualquer verdadeiro acesso 
empírico direto à realidade. Se, por outro lado, o movimento, ainda que aparente, posto que in-
ternamente constituído, for conjecturado como sinal matemático da realidade externa, então sua 
descrição matemática – o plano geral quantificado –, embora não corresponda a nada de real por 
si mesma, seria uma forma indireta de apontar para as entidades absolutas. Ou seja, a descrição 
matemática do movimento espaço-temporalizado intermediaria a conexão entre o mundo empírico das 
aparências internas e o mundo real externo. Em um trecho de notável compromisso empírico (§52, 
quinta missiva), é o próprio Leibniz que estabelece que

O autor [Clarke] replicaria agora que a realidade do movimento não depende de ele ser observado. 
[...] Eu respondo, o movimento não depende realmente de ser observado, mas ele depende da pos-
sibilidade de ser observado. Não existe movimento quando não existe mudança que possa ser ob-
servada. E, quando não existe mudança que possa ser observada, não existe mudança de forma alguma. 
(Grifo nosso.)

De qualquer forma, essas seriam apenas hipóteses metafísicas e não é em uma concepção de 
espaços relativos ideais que se deveria procurar qualquer fundamentação da realidade absoluta do 
movimento. A HPE sustenta, nesse nível, apenas a concordância entre os diversos pontos de vis-
ta com respeito à existência de um plano unificado que garantiria a coerência mútua das múlti-
plas representações e de seus desdobramentos, internamente constituídos dentro de cada mônada.
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5 — As Concepções Relacionais de Espaço: o Universo Leibniziano
A possibilidade de interpretar a concepção leibniziana de extensão como uma propriedade 

real (predicado monádico) abre de imediato uma segunda possibilidade: também interpretar as 
próprias relações espaciais (predicados diádicos) entre as mônadas como reais. Esse parece ser exa-
tamente o viés interpretativo que sustenta o que se poderia mais apropriadamente denominar 
por relacionalismo leibniziano. Com efeito, na discussão que se estabeleceu ao longo de sua quinta 
missiva, Leibniz deu mostras de defender, surpreendentemente, certa concepção de movimento 
absoluto. O movimento absoluto, para Leibniz, era uma propriedade adicional da realidade que, 
além de extensa, também era dinâmica. Essa concepção pode ser depreendida já no §31 da quin-
ta missiva, onde Leibniz afirmou: 

[...] O que é móvel deve ser capaz de mudar sua situação com respeito a alguma coisa mais e estar em 
um novo estado discernível do primeiro: de outra forma a mudança não é mais que ficção. Um [corpo] 
finito móvel deve, portanto, fazer parte de um outro [corpo] finito, tal que qualquer mudança que 
aconteça possa ser observada. (Grifo nosso.)

Essa passagem é bastante sutil. Leibniz parece afirmar sua concepção de movimento como 
algo puramente relativo e, portanto, aparente, não fosse pela expressa convicção de que o mo-
vimento pode também ser concebido como algo que vai além da mera ficção. Senão, vejamos o 
§52 da quinta missiva: 

Com o objetivo de provar que o espaço, sem corpos, é uma realidade absoluta; o autor [Clarke] ob-
jetou que um universo material finito poderia mover-se adiante no espaço. Eu respondi que não pa-
rece razoável que o universo material deva ser finito; e, embora nós possamos supor que ele o seja; 
ainda não é razoável que ele deva ter qualquer que seja o movimento que não o de suas partes mudando sua 
situação mutuamente; porque aquele movimento [proposto por Clarke] não produziria mudanças 
que pudessem ser observadas e seriam sem propósito. É outra coisa quando as partes mudam sua si-
tuação recíproca, porque então existe um movimento no espaço; mas este consiste na ordem das relações que 
são mudadas. (Grifo nosso.)

Essa passagem é muito importante. Aqui, como em diversas outras passagens, é possível ob-
servar como Leibniz se expressou de maneira a gerar confusão, pois, se ele afirma “movimen-
to no espaço”, parece comprometer-se com uma concepção relativa, o que o aproximaria daque-
la defendida por Newton. Mas, se ele queria se referir a sua própria concepção de movimento 
como algo que vai além das aparências que se desdobram internamente como representações 
das mônadas, então deveria afirmar, tão somente, “movimento” ou, talvez, mais apropriadamen-
te, “movimento da extensão”. Com efeito, em completa contraposição à concepção newtoniana, 
ele defendeu a ideia de que o movimento pode ser, quando relacionalmente compreendido, “ab-
soluto”, mas não no sentido que Newton dava a esse termo – pois continuava não havendo nada 
externo com relação ao qual um movimento absoluto pudesse ser definido –, e sim no sentido de 
ser uma propriedade real, e não uma aparência. Tal movimento absoluto leibniziano é claramente 
definido como mudança de configuração entre as partes constituintes do universo. 

Podemos notar três consequências dessa concepção de movimento absoluto. Primeiramente, 
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ele guarda um caráter eminentemente global, pois não é mais o caso de se referir a movimentos 
reais apenas se reportando a uma parte do universo. Essa é a essência do relacionalismo leibniziano: 
movimento é sempre uma mudança nas relações de distância entre todas as partes de um sistema global 
constituído por corpos. Em segundo lugar, a própria admissão, por parte de Leibniz, da existência 
do movimento absoluto implica a possibilidade da construção de uma física real, que descreve a 
dinâmica do universo das mônadas de maneira absoluta, vale dizer, independentemente de suas 
representações internas. Até onde sabemos, uma teoria física que procurasse seguir estritamente 
esse programa jamais foi construída (Earman, 1989).

No que se refere às concepções leibnizianas de espaço, entretanto, a consequência mais im-
portante é a de tornar o espaço relacional um sistema de relações dinâmicas que, embora seja adven-
tício, não corresponde a uma construção ideal e sim a uma parte genuína da realidade externa 
às próprias mônadas. Já vimos como não é mais o caso de considerar as diversas relações espa-
ciais como extrínsecas aos pontos, mas sim o de considerar o conjunto de todas as relações espa-
ciais atuais como parte da definição da estrutura de totalidades contínuas, agora também compreen-
didas como dinâmicas.

Essa concepção de espaço relacional aproxima-se daquela defendida por Arthur (2013). Para 
esse autor, Leibniz foi sistematicamente mal interpretado, na medida em que sua defesa da idea-
lidade do espaço foi compreendida como sendo uma negação da realidade das próprias relações. 
Para ele, entretanto, a situação, constantemente mencionada por Leibniz, é passível de uma or-
denação – daí sua definição de espaço como a ordem das situações. Há duas maneiras, entretanto, 
de entender essa definição, segundo Arthur. A primeira delas é a da ordem de situações atuais, de-
finindo o que é o espaço instantâneo. A situação atual de um corpo não é mais do que o comple-
xo de distâncias e de ângulos que o posicionam com relação a todos os demais corpos, em um 
dado momento do tempo. A situação atual é, portanto, um acidente —é contingente— e está em 
contínua transformação. Nesse sentido, o espaço relacional seria o que Leibniz denominava um 
fenômeno bem fundado.

Arthur também observa que, além do espaço relacional atual, Leibniz concebeu um espaço 
relacional ideal, o qual consistiria na ordem de todas as situações possíveis. De fato, é isso que se ve-
rifica no §104, de sua quinta missiva:

[...] Eu não digo, portanto, que espaço é uma ordem ou situação, mas uma ordem de situações; ou 
(uma ordem) de acordo com a qual situações são dispostas; e que espaço abstrato é esta ordem de si-
tuações, quando são concebidas como sendo possíveis. Espaço é, portanto, uma coisa ideal. (Grifo nosso.)

Uma vez mais, o modo como Leibniz se expressou pode induzir seus intérpretes a um erro. 
O fato de que o espaço relacional é ideal quando é a ordem de todas as situações possíveis não 
exclui de modo algum a interpretação de que a ordem atual das situações seja real. De fato, é exa-
tamente isso que se depreende do §104, acima, pois Leibniz diz, expressamente, que o “espaço 
abstrato é esta ordem de situações, quando são concebidas como sendo possíveis”. Além disso, é evi-
dente que há uma diferença crucial entre o espaço relacional ideal, apontado por Arthur, e o es-
paço relacional real, pois, enquanto o primeiro pode prescindir da existência de corpos e, em 
um nível ontológico ainda mais profundo, da existência das próprias mônadas, está claro que o 
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segundo não pode. Com relação a isso, Leibniz foi particularmente enfático quando procurou 
estabelecer uma diferença entre espaço e matéria (§62, quinta missiva):

Eu não digo que matéria e espaço são a mesma coisa. Eu somente digo que não existe espaço onde 
não existe matéria; e que espaço em si mesmo não é uma realidade absoluta. Espaço e matéria diferem, 
assim como tempo e movimento. Entretanto, estas coisas, embora distintas, são inseparáveis.(Grifo nosso.)

Não é o caso, portanto, de se imaginar que Leibniz preconizasse um retorno às concepções 
cartesianas que identificavam matéria com espaço (extensão). Para Descartes, a matéria era es-
sencialmente inerte. Entretanto, além de não possuir intrinsecamente nenhum princípio de ativi-
dade, seu único atributo era a extensão geométrica. Também Newton continuava concebendo a 
matéria como algo essencialmente inerte, pois o atributo dinâmico da massa inercial resumia-se 
à resistência à ação da força. Para Leibniz, entretanto, a matéria, além de possuir massa e ser for-
mada por unidades perfeitamente individualizadas, possuía um princípio de atividade que lhe 
era intrínseco (Jolley, 2005; Cassini, 2005). Esse princípio pode ser considerado o precursor da 
grandeza física que modernamente denominamos por energia, e que Leibniz denominou, em 
outros pontos de sua obra, vis viva. A esse respeito, podemos observar o que Leibniz afirma, no 
§53 de sua quinta missiva:

Eu não encontro nada na Oitava Definição dos Princípios Matemáticos da Natureza, nem no Scho-
lium a ele pertencente, que prove, ou possa provar, a realidade do espaço em si mesmo. Entretan-
to, eu garanto que há uma diferença entre um verdadeiro movimento absoluto de um corpo, e uma mera 
mudança relativa de sua situação com respeito a um outro corpo. Porque quando a causa imediata da mu-
dança está no corpo, esse corpo está verdadeiramente em movimento; e então a situação de outros cor-
pos, com respeito a ele, será mudada consequentemente, embora a causa dessa mudança não este-
ja neles. (Grifo nosso.)

Nesse trecho, o que Leibniz denomina por movimento absoluto não é exatamente o mesmo 
conceito que identificamos acima, mas um mero nome que pretende designar qual parte do 
universo está de fato munido do princípio de atividade requerido para que algum movimento 
atual se realize. Contudo, pelo que expusemos, é evidente que a presença desse princípio de 
atividade é justamente a causa responsável pela existência da movimentação puramente relacional. 

Assim como no caso da concepção idealista, o princípio de harmonia preestabelecida também 
desempenha um papel importante na concepção realista. Como já previamente assinalado, na 
concepção idealista, a harmonia preestabelecida parece conectar as representações internas das 
mônadas entre si, mas, no máximo, subsumindo-as a um plano unificado. Na concepção realista, 
entretanto, ela passa também a conectar as representações internas das mônadas com uma reali-
dade externa corpórea, permitindo a exata correspondência entre os dois tipos de causalidade da 
metafísica leibniziana: uma causalidade eficiente, puramente mecânica, operando exclusivamen-
te no universo material, e uma causalidade final, puramente interna, operando exclusivamente 
no desdobramento das representações das mônadas (Monadologia (Leibniz, 1989, p. 223)). Isso ga-
rante que as aparências possam refletir, em alguma medida, a própria realidade. Contudo, para 
completar a consistência do quadro geral, a própria realidade corpórea externa deve apresentar 
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uma evolução puramente mecânica de suas partes que seja independente das representações in-
ternas das mônadas, mas que corresponda exatamente ao plano geral que as arregimenta. Nesse 
patamar, o princípio de harmonia preestabelecida provê o fundamento para a evolução comple-
tamente determinística do universo material.
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