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RESUMO 

O monismo neutro é uma vertente da filosofia da mente que afirma que a realidade 

última possui uma substância indeterminada que se situa entre o terreno que 

chamamos de mental e aquilo que chamamos de físico, mas que não é 

substancialmente necessariamente nenhum dos dois — em verdade, porque, 

justamente, não haveria mais esta separação mental/físico. Na obra do filósofo 

Bertrand Russell, as “sensações” seriam esses constituintes neutros da realidade, 

pois não são nem físicas e nem mentais, podendo ser tomadas como a base para a 

unificação das ciências da física e da psicologia. Para esclarecer tudo isso, torna-se 

relevante investigar mais sobre o monismo neutro proposto nos escritos de Russell. 

Assim, a proposta do presente estudo é analisar o paradigma do monismo neutro, 

focando em aspectos gerais da teoria e na sua apresentação filosófica, feita por 

Russell principalmente na sua obra The Analysis of Mind, de 1921. Para tanto, será 

seguida a seguinte estrutura: inicialmente serão feitas algumas considerações sobre 

o monismo neutro; será relatada a rejeição de Bertrand Russell à teoria antes de 

adotá-la; na sequência, serão abordados alguns aspectos da teoria da mente humana 

proposta por Russell por meio da obra The Analysis of Mind e, por fim, será tratada a 

questão das sensações juntamente com o tema do solipsismo, tentando, assim, 

verificar se Russell consegue explicar a relação entre mundo exterior e as sensações 

através de seus escritos. 

 

Palavras-chaves: Bertrand Russell; monismo neutro; sensações; solipsismo. 
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INTRODUÇÃO 

Além de usar a lógica em uma tentativa de esclarecer questões da matemática, 

Bertrand Russell também usou a lógica para tentar esclarecer questões dentro da 

filosofia e fez grandes contribuições para uma ampla área de estudo, incluindo 

metafísica, epistemologia, ética e teoria política (IRVINE, 2021). Outra contribuição de 

Russell é sua defesa do monismo neutro e, embora Russell seja mais reconhecido 

como um dos fundadores da filosofia analítica moderna e por seus trabalhos em lógica 

matemática, contribuiu com a doutrina do monismo neutro ao adotá-lo durante o 

período de 1914 até 1919, expondo sua primeira versão acerca da teoria em The 

Analysis of Mind (1921) e, depois, em The Analysis of Matter (1927).  

O monismo neutro é a visão que traz consigo a ideia de que a realidade última 

possui uma substância indeterminada que pode ser interpretada tanto como algo 

mental como algo físico. É importante salientar, no entanto, que o monismo neutro 

não é necessariamente um dualismo de propriedades, ou seja, não precisar afirmar 

que “x é mental” e “x é físico” sejam propriedades de entidades neutras. As entidades 

neutras poderiam ter outras propriedades ou suas propriedades poderiam ser 

denominadas de forma diferente. 

A “neutralidade” do monismo neutro tem relação com a qualidade dos 

componentes últimos da realidade: eles não são nem materiais ou físicos; nem 

mentais. Quando procuramos conhecer o mundo externo ou a nossa própria mente 

(por reflexão ou introspecção), usamos de linguagem para descrever aquilo que 

percebemos. Alguns termos dessa linguagem chamamos de físicos (como “cadeira”), 

outros chamamos de mentais (como “alegria”). Russell e outros monistas neutros vão 

dizer que o melhor, para conseguirmos ter uma “ciência da mente humana”, seria 

chamarmos tudo que percebemos, seja de algo externo, seja de algo interno, 

simplesmente como “sensação”.  

Nesse sentido, se o que conhecemos são as sensações, que são neutras (nem 

físicas e nem mentais), o que seria aquilo que chamamos o mundo dos objetos 

materiais e o que seria o mundo das emoções, dos pensamentos etc.? Essa 

indagação terá como objetivo compreender as afirmações e contribuições deste 

paradigma para a compreensão do que chamamos de mente humana e de seus 

estados e conteúdos. 
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1 MONISMO NEUTRO 

O monismo neutro, como já referido, é uma vertente da filosofia da mente que 

afirma que a realidade última possui uma substância indeterminada que se situa entre 

o terreno do chamado mental e do chamado físico, mas que não é necessariamente 

nenhum dos dois. É essencial compreender que uma filosofia da mente ou ciência da 

mente é uma teoria, e uma teoria é composta por frases, está no nível linguístico. Esta 

teoria quer compreender e explicar fenômenos que o senso comum chama de mentais 

e quer explicar sua relação com o que a ciência chama de realidade física. Logo, no 

nível linguístico da filosofia, do senso comum e da ciência temos, 

inquestionavelmente, termos mentais, mas isso não significa que o mundo externo (ou 

a realidade em si) seja formado por entidades “mentais” ou propriedades “mentais”. 

Joseph Levine, em seu artigo intitulado Materialism and Qualia: The 

Explanatory Gap de 1983, deu origem ao termo “lacuna explicativa” (explanatory gap) 

para designar a insuficiência das teorias fisicalistas da mente em explicar de que forma 

os atributos físicos originam a maneira como experienciamos as coisas por meio dos 

sentidos. O monismo neutro foi concebido como uma solução para o problema mente-

corpo, tendo como objetivo fechar essa lacuna explicativa entre as entidades mentais 

e as entidades físicas afirmando que o que a gente chama de “mental” ou o que a 

gente chama de “físico” pertenceria a um mesmo mundo composto por entidades 

neutras básicas. 

Ao afirmar que a natureza intrínseca da realidade última não é necessariamente 

nem mental e nem física, essa afirmação também acaba capturando uma ideia de 

neutralidade. Sendo intrinsicamente nem mental e nem física, a natureza da realidade 

última é considerada neutra (STUBENBERG, 2013). Embora Russell afirme que as 

entidades neutras sejam o elo entre a rede causal física e as experiências de primeira 

pessoa, para compreender Russell, devemos por algum tempo suspender o juízo 

sobre a diferença entre fenômenos físicos e fenômenos mentais. Talvez sejam 

fenômenos semelhantes e não sabemos; talvez vejamos neles diferenças que de fato 

não existem. “Neutro” é um adjetivo epistêmico, ou seja: as entidades são neutras 

para o filósofo que as pensa. A investigação pode concluir que elas têm naturezas 

específicas e o filósofo ou cientista pode estipular a posteriori como as vai chamar.  
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Segundo Stace, para identificar uma teoria do monismo neutro, devemos nos 

certificar que ela contém três partes. São elas: (1) uma teoria das coisas neutras, onde 

deve-se explicar qual tipo de entidades constitui as coisas neutras; (2) uma teoria da 

matéria, onde deve-se dizer qual é o tipo de relação existente entre as entidades 

neutras que as constitui enquanto um objeto material, ou seja, como o objeto material 

é constituído por decorrência dessas relações e (3) uma teoria da mente, onde deve-

se dizer qual é o tipo de relação existente entre as entidades neutras que as constitui 

enquanto um fenômeno mental, ou seja, como o fenômeno mental é constituído por 

decorrência dessas relações. Muitas versões do monismo neutro irão formular essas 

três partes da teoria de formas diferentes, mas irão responder sempre as mesmas 

perguntas; o que as diferem são as respostas que são dadas a essas perguntas. 

(STACE, 1946, p. 354). 

O monismo neutro foi sustentado por vários autores durante os séculos XIX e 

XX, como Ernst Mach, William James e Bertrand Russell e há um amplo consenso de 

que são eles os filósofos mais importantes dessa tradição. Dos três, apenas Russell 

usou o termo “monismo neutro” (STUBENBERG, 2013). Esses três monistas neutros 

tradicionais falaram da experiência humana, ou das vivências humanas, ou das 

sensações, ao tentar fornecer exemplos de entidades neutras. Por isso, são, muitas 

vezes, os monistas neutros interpretados como idealistas ou empiristas, ou seja, como 

defendendo que só ideias ou sensações existem no mundo e nada mais. 

1.1 A GRADUAL ACEITAÇÃO DO MONISMO NEUTRO 

Inicialmente, Russell era um crítico do monismo neutro. Com o passar do 

tempo, reconsiderou sua posição e adotou a teoria, desenvolvendo-a principalmente 

em The Analysis of Mind (1921) e, posteriormente, em The Analysis of Matter (1927).  

Russell era crítico dos novos realistas e considerava suas teorias um retrocesso 

por reduzirem as sensações (que deveriam, segundo ele, serem algo físico) a ideias 

abstratas. Na formulação dos realistas, as ideias seriam o único elemento da realidade 

e essa posição já havia sido superada por ele quando desenvolve a noção de 

familiaridade (acquaintance) entre o sujeito e os dados dos sentidos (sense-data) 

(STEIN, 2015, p. 160).  

Russell, em seu ensaio crítico intitulado On the nature of acquaintance (1914), 

estava em um período de transição em sua filosofia. Nesse ensaio, ele elogia as 
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opiniões de James sobre a consciência, mas apresenta algumas críticas e ainda 

rejeita o monismo neutro. 

Segundo Russell, o monismo neutro:  

 

Is the theory that the things commonly regarded as mental and the 
things commonly regarded as physical do not differ in respect of any 
intrinsic property possessed by the one set and not by the other, but 
differ only in respect of arrangement and context. (RUSSELL, 1956 
[1914], p. 139).  

 

Para Russell, grande parte do argumento a favor do monismo neutro decorre 

de uma polêmica acerca da visão de que conhecemos o mundo externo por meio de 

“ideias” que são mentais. Ele estava de acordo com o monismo neutro em relação a 

que o contato sensório com o mundo externo produz ideias em nós, que ele chamou 

antes de 1921 de “dados dos sentidos” (sense-data). Quando um objeto é conhecido 

por nós, existe na nossa mente uma “ideia” do objeto, cuja posse constitui nosso 

conhecimento do objeto, mas, a partir desse ponto, o monismo neutro, conjuntamente 

com o idealismo, assumiria uma posição equivocada:  

 

It is just at this point that neutral monism finds itself in agreement with 
idealism in making an assumption which I believe to be wholly false. 
The assumption is that, if anything is immediately present to me, that 
thing must be part of my mind. (RUSSELL, 1956 [1914], p. 147).  

 

Ele sustenta que os idealistas inferem da suposição de que ideias são 

conhecimento de objetos de que apenas ideias, não objetos físicos, podem estar 

imediatamente presentes para nós; e que os monistas neutros inferem que todos os 

objetos que conhecemos são mentais, ou parte de nossa mente. Ele observa que, 

como essa suposição é falsa, essas duas teorias opostas são falsas. 

Russell, ainda, afirma que existe uma grande dificuldade na visão de que a 

mera presença de um objeto na mente não informa sobre algo externo à mente. Ele 

critica William James por fazer suposições não apenas improváveis, mas também 

suposições consideradas sem sentido, como afirmar que as coisas se tornam parte 

da nossa experiência em virtude de certas relações entre si; se não houvesse um 
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sistema de coisas inter-relacionadas que fosse experimentado por nós, não poderia 

haver nada experimentado por nós (RUSSELL, 1956 [1914], p. 148).1   

Russell afirma que outra dificuldade do monismo neutro está no que diz respeito 

ao pensamento de entidades atemporais, ou a crença em fatos que independem do 

tempo. Qualquer que seja a análise correta da crença, é claro que há momentos em 

que estamos pensando que 2+2=4 e há momentos em que não estamos pensando 

nesse fato. E, se adotarmos a visão de que não há nenhum elemento especificamente 

não-mental no universo, teremos que sustentar que 2+2=4 é uma entidade que existe 

naqueles momentos do tempo quando alguém acredita nela, mas em outros 

momentos não. Para Russell, é muito difícil conceber um fato abstrato desse tipo 

realmente existindo apenas em alguns momentos (RUSSELL, 1956 [1914], p. 151).2   

Russell apresenta outras críticas, algumas em relação à memória. Se nos 

lembramos de algo que aconteceu há uma hora, o evento (mental) presente, ou seja, 

nossa lembrança, não pode ser idêntico ao evento que ocorreu há uma hora. Se nossa 

experiência atual não envolvesse nada além do objeto experimentado (na mente), não 

existiria o evento do qual dizem que nos lembramos. O objeto experimentado (na 

mente) deve ser algo que pode ser chamado de uma "ideia" do evento passado, mas 

não pode ser idêntico ao evento passado que gerou a ideia. 

Isso parece ter relação com as mesmas objeções que existem à doutrina de 

que tudo que chamamos de objetos externos são “ideias” que aparecem a nós como 

ideias de objetos externos – uma doutrina que o monismo neutro criticava. Russell 

questiona: “If the past can never be directly experienced in memory, how, we must 

inquire, can it ever come to be known that the object now experienced in memory is at 

all similar to the past object?” (RUSSELL, 1956 [1914], p. 151).  Ou seja, Russell quer 

mostrar que é necessário supor que a memória de algo tem relação com um objeto 

no passado que tem que ter uma existência independente da experiência dele na 

memória. Para ele, se isso não for assim, todo o nosso suposto conhecimento do 

passado se torna ilusório, enquanto se torna impossível explicar a diferença óbvia 

entre nosso conhecimento com respeito ao passado e nosso conhecimento com 

respeito ao futuro.  

 
1 Deve ficar claro que Russell critica o monismo neutro de James porque este condiciona a existência de objetos 

externos à experiência mental desses objetos. Logo, Russell está sempre evitando afirmar que “só existe o que 
existe ‘para a mente’”, que seria a principal afirmação de posições idealistas ou solipsistas. 

2 Este exemplo demonstra que Russell acredita em uma realidade de entidades abstratas, em uma espécie de 
realismo matemático. 
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A última objeção que Russell apresenta ao monismo neutro nesse artigo de 

1914 é relativa a como as nossas experiências presentes se distinguem das outras 

coisas. Ele argumenta que qualquer que seja o significado de “minha experiência”, é 

evidente que a qualquer momento algumas coisas no mundo, mas não todas, são de 

alguma forma coletadas juntas em um pacote que consiste no que agora está na 

minha experiência imediata e ele questiona se o monismo neutro pode dar uma 

explicação sustentável de qual é o vínculo que une essas coisas na minha experiência 

e qual seria a diferença que as distingue do resto das coisas do mundo (RUSSELL, 

1956 [1914], p. 155).  

Russell afirma que o monismo neutro não pode ser verdadeiro quando 

necessita recorrer a considerações estranhas, como por exemplo o sistema nervoso, 

para conseguir explicar a diferença entre o que nós experimentamos e o que não 

experimentamos (RUSSELL, 1956 [1914], p. 158). 

Em favor da teoria do monismo neutro, Russell admite: i. que tudo que é 

experimentado pode ser parte do mundo físico e que a mesma coisa também pode 

ser experimentada por diferentes mentes; ii. que a longa e antiga discussão sobre o 

dualismo mente e corpo se torna ultrapassada e equivocada, pois ignora a existência 

de fatos abstratos, que não são considerados nem físicos e nem mentais, e iii. que a 

teoria está em uma busca incessante em definir se de fato as sensações devem ou 

não ser chamadas de físicas e mentais (RUSSELL, 1956 [1914], p. 158). 

Logo, em On the nature of acquaintance, Russell reconhece que o monismo 

neutro de fato prestou um serviço importante à filosofia, mas insiste em que há 

problemas que ainda não foram explicados e nem resolvidos dentro da teoria. Para 

ele, o monismo neutro surgiu como um certo tipo de protesto contra a visão de que 

objetos externos são conhecidos por meio de “ideias” ou “imagens” subjetivas, mas 

afirma que a teoria acaba compartilhando essa visão de que tudo aquilo (todos os 

objetos do mundo) que experimentamos deve fazer – por ser experimentado – parte 

da nossa mente. Quando é rejeitada a afirmação de que os objetos experimentados 

são objetos mentais, Russell afirma que muito da teoria do monismo neutro acaba se 

tornando inconsistente (RUSSELL, 1956 [1914], p. 158). 

Além disso, Russell também conclui que o monismo neutro pode não conseguir 

lidar com todos os fatos e afirma que deveria ser substituído por uma nova teoria em 

que a diferença entre o que é experimentado e o que não é experimentado, por um 
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determinado sujeito em um dado momento, seja tornado mais simples. (RUSSELL, 

1956 [1914], p. 159). 

Porém, apesar de todas suas críticas, Russell começou a reconhecer os 

aspectos atraentes do discurso sobre a neutralidade das sensações e se mostrou 

gradativamente inclinado a aceitar o monismo neutro. Ele reelabora suas ideias 

durante o período de 1914 a 1919. Acaba aceitando o monismo neutro e consolida 

essa aceitação em The Analysis of Mind (1921) e mantém esta visão filosófica no 

restante da sua carreira. Em suas memórias, confessa que foi uma mudança 

substancial em seu pensamento a aceitação do monismo neutro, como afirma: “I am 

conscious of no major change in my opinions since the adoption of neutral monism” 

(BANKS, 2014, p. 114 apud. RUSSELL, 1967).  

1.2 A ANÁLISE DA MENTE: ASPECTOS CENTRAIS 

A obra The Analysis of Mind (1921) geralmente é considerada por representar 

o início da adoção de Russell ao monismo neutro. E, como o próprio Russell diz: “Este 

livro é fruto de uma tentativa para harmonizar duas tendências diferentes, uma na 

Psicologia, e outra em Física” (RUSSELL, 1976 [1921], p. 7). 

Nesta obra, Russell começa afirmando, ao contrário de suas posições 

anteriores, que o elemento de que o mundo da nossa experiência se compõe não é 

nem mental e nem físico e sim parece ser algo mais primitivo do que esses dois 

elementos. A mente e a matéria parecem ser mistas e o elemento que as compõem 

fica em certo sentido entre as duas e em certo sentido acima delas, como se fosse um 

antepassado comum (RUSSELL, 1976 [1921], p. 10). 

Muitos psicólogos, especialmente os da escola behaviorista, adotaram uma 

posição materialista e tornaram cada vez mais a Psicologia dependente da Fisiologia 

e da observação externa, “e tendem a pensar na matéria como algo muito mais sólido 

e indubitável do que a mente” (RUSSELL, 1976 [1921], p. 7). Para os behavioristas, 

todos os fenômenos mentais podem ser explicados pelos comportamentos que são 

observados no indivíduo em diferentes circunstâncias e sem uma suposição da 

“consciência” como uma entidade ou uma característica fundamental dos fenômenos 

mentais; e eles consideram a matéria como mais "sólida e indubitável" do que a mente, 

e a física como a ciência mais fundamental que existe. Por outro lado, os físicos, 

especialmente Einstein e outros expoentes da teoria da relatividade, tornam a 
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“matéria” cada vez menos material. “O mundo deles consiste em ‘eventos’, de onde 

deriva a ‘matéria’ por meio de uma construção lógica” (RUSSELL, 1976 [1921], p. 7). 

Assim, Russell indica que, sob a influência da psicologia moderna, a mente se tornou 

menos mental e que, sob a influência da física moderna, a matéria se tornou menos 

material. 

A tendência materialista da psicologia e a tendência não materialista da física 

fecham a lacuna entre a mente e a matéria. Isso abre, pensa Russell, um caminho 

para reunir mente e matéria sob um mesmo título, para reconciliar psicologia e física, 

não subordinando uma à outra como é feito pelos idealistas e materialistas, mas 

encontrando um assunto comum para ambas as ciências. Portanto, para o autor, a 

visão que reconcilia essas tendências é a teoria do monismo neutro proposta por 

William James e outros teóricos, para a qual o “elemento” do mundo não é nem mental 

e nem material, e sim um “elemento neutro” de que o denominado mental e o 

denominado material são construídos (RUSSELL, 1976 [1921], p. 7). 

O mundo concebido por Russell não consiste em qualquer entidade misteriosa, 

como a “coisa em si” ou algo desconhecido ou substância desconhecida. A matéria 

de que o mundo é composto consiste em detalhes verificáveis. Mente e matéria não 

são as únicas coisas simples existentes; são complexos construídos a partir de 

particularidades neutras.  

Grande parte da teoria que Russell expõe em Analysis of Mind (1921) foi 

inspirada na obra de William James. A teoria do monismo neutro de James foi exposta 

a primeira vez em um ensaio intitulado “Does ‘consciouness’ exist?” (1904) e, para 

ele, a matéria-prima de que o mundo é feito não é de duas espécies, uma é material 

e outra mental, mas está disposta em modelos diferentes por suas inter-relações. 

Alguns arranjos podem ser chamados mentais, ao passo que outros podem ser 

chamados de físicos. (RUSSELL, 1976 [1921], p. 19). 

Conforme James: 

 

My thesis is that if we start with the supposition that there is only one 
primal stuff or material in the world, a stuff of which everything is 
composed, and if we call that stuff 'pure experience,' the knowing can 
easily be explained as a particular sort of relation towards one another 
into which portions of pure experience may enter. The relation itself is 
a part of pure experience; one if its 'terms' becomes the subject or 
bearer of the knowledge, the knower, the other becomes the object 
known (JAMES, 1904, p. 3). 
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Russell acreditava que James tinha razão em rejeitar a consciência como uma 

entidade, e que os realistas americanos tinham parcialmente razão – embora não 

totalmente – em considerar que tanto a mente quanto a matéria são compostos de um 

elemento neutro, que, quando isolado, nem é mental e nem material. Russell admitia 

esse ponto de vista pelo que se refere às sensações: o que é ouvido ou visto pertence 

igualmente à psicologia e à física. Mas diria que as imagens pertencem somente ao 

mundo mental, enquanto as ocorrências (se houver) que não formam parte de 

qualquer “experiência”, pertencem somente ao mundo físico (RUSSELL, 1976 [1921], 

p. 21). 

Existem, para Russell, prima facie, duas diferentes espécies de leis causais, 

pertinentes umas à física e outras à psicologia. A física difere da psicologia não 

apenas em termos de objetos, mas também em leis – a lei da gravidade, por exemplo, 

é uma lei da física, enquanto a lei de associação é uma lei da psicologia – ou seja: as 

leis da física lidam com eventos físicos e as leis da psicologia lidam com eventos 

mentais. As sensações estão sujeitas a ambas as espécies de leis, e são, portanto, 

verdadeiramente “neutras” no sentido de Holt:  

 

If the terms and propositions of logic must be substantialized, they are 
all strictly of one substance, for which perhaps the last dangerous 
name is neutral-stuff. The relation of neutral-stuff to matter and mind 
we shall have presently to consider at considerable length (HOLT, 
1914, p. 52). 

 

O nosso mundo deve ser, para Russell:  

 

[...] construído do que os realistas americanos chamam entidades 
“neutras”, as quais não se tem a dureza e a indestrutibilidade da 
matéria nem a referência a objetos que se supõe caracterizarem a 
mente (RUSSELL, 1976 [1921], p. 28). 

 

Se nem a mente e nem a matéria são o elemento último da realidade, mas 

diferentes agrupamentos convenientes de um material subjacente (neutral-stuff), 

então a causa dos fenômenos, seja ela física ou mental, só pode ser decidida por meio 

da experiência desse material. (RUSSELL, 1976 [1921], p. 28). 
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2 A TEORIA DA MENTE HUMANA 

 

2.1 INTROSPECÇÃO 

O objetivo de Russell em suas conferências no The Analysis of Mind, é 

apresentar argumentos que mostrem a importância de se aproximar mente e matéria. 

Ele afirma, em seus escritos, que tudo o que chamamos de material não é em si uma 

substância, “mas sim um sistema de particulares análogos na sua natureza às 

sensações, e, de fato, muitas vezes incluindo sensações concretas entre o seu 

número.” (RUSSELL, 1976 [1921], p. 81). Assim, o elemento que constitui os objetos 

físicos no mundo tem relação com o elemento que – pelo menos em parte – constitui 

nossa vida mental. Mas, nesse processo, existe também a necessidade de mostrar 

que o elemento da nossa vida mental não o torna incapaz de fazer parte do mundo da 

matéria. 

Russell expõe que existem duas formas de se conhecer o que existe: através 

do processo da sensação e da percepção externa (que vai nos oferecer dados para o 

conhecimento da matéria) e através da “introspecção” (que vai nos oferecer dados 

para o conhecimento dos processos mentais). Sendo a introspecção descrita, por 

Russell, da seguinte maneira: 

 

Quando vemos um amigo vir por uma rua, adquirimos o conhecimento 
de um fato externo, físico; quando nos damos conta que nos sentimos 
alegres por encontrá-lo, adquirimos o conhecimento de um fato 
mental. Os nossos sonhos e memórias e pensamentos, de que 
estamos muitas vezes conscientes, são fatos mentais, e o processo 
pelo qual tomamos conhecimento deles parece ser diferente da 
sensação. Kant chama a isto o “sentido interno”; algumas vezes fala-
se dele como “consciência do eu”; mas o seu nome mais comum na 
psicologia inglesa moderna é “introspecção”. (RUSSELL, 1976 [1921], 
p. 82). 

 

Nossa vida mental, para Russell, consiste inteiramente de sensações e 

imagens. As sensações estão relacionadas com a matéria de forma que cada uma 

delas faz parte de um sistema que compõe um determinado objeto físico. As imagens, 

por sua vez, são construídas pela associação de sensações e não por um estímulo 

externo ao nosso sistema nervoso (RUSSELL, 1976 [1921], p. 82).  
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No que se refere ao conhecimento, apenas a ocorrência de sensações e 

imagens não é suficiente para constituírem, em si mesmas, conhecimento, embora 

uma sensação ou imagem possa vir a ser conhecida. 

Quando se questiona se a introspecção é uma fonte de conhecimento, Russell 

afirma que é preciso distinguir três questões distintas: (1) se podemos observar algo 

acerca de nós mesmos que não é possível observar acerca de outras pessoas – ou 

se tudo que observamos é público, podendo ser observado por outras pessoas 

também; (2) se a introspecção obedece tudo o que nós podemos observar sobre as 

leis da física e forma do mundo físico – ou se podemos observar coisas que estão fora 

da física; e (3) se podemos observar alguma coisa que difira dos componentes do 

mundo físico – ou se só podemos observar elementos que são semelhantes àquilo 

que se chama matéria. (RUSSELL, 1976 [1921], p. 87). Essas questões são 

importantes e podem ser utilizadas para definir o que seria a introspecção.  

(1) Russell considera que observamos coisas que também podem ser 

observadas por outras pessoas. Existem diferentes graus de caráter público ligados à 

diferentes espécies de sensações:  

 

A vista e o ouvido são os mais públicos dos sentidos; o olfato é só um 
pouco menos; o tato, ainda um pouco menos, dado que duas pessoas 
só podem tocar o mesmo lugar sucessivamente, não 
simultaneamente. O sabor tem um caráter meio público, dado que as 
pessoas parecem experimentar as mesmas sensações gustativas 
quando comem comidas semelhantes; mas o caráter público é 
incompleto, dado que duas pessoas não podem na realidade comer a 
mesma comida. (RUSSELL, 1976 [1921], p. 88). 

 

Em relação às sensações corporais, no caso de dores, fome, sede e etc., não 

temos o caráter público. Podemos saber o que outras pessoas estão sentindo, mas 

não temos como observar de maneira direta esse sentimento. Todas as imagens, por 

exemplo, pertencem às sensações e cada uma só é observável por um só observador. 

Mas, afirma: “mesmo a sensação mais privada tem correlações que teoricamente 

permitiriam que outro observador inferisse.” (RUSSELL, 1976 [1921], p. 89). O caráter 

público que Russell afirma terem as sensações não consiste em serem exatamente 

sensações idênticas para mais de um observador, mas sim sensações semelhantes. 

(2) Russell considera que as imagens não podem ser colocadas sob as leis 

causais da física. Para ele, o mundo físico parece não incluir tudo aquilo que tomamos 
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como sendo a consciência. As imagens, que são dados introspectivos, tem que ser 

consideradas como não obedecendo às leis da física, embora ele afirme que há uma 

possibilidade, em última análise, de elas serem postas à mercê das leis da física, 

contudo, “mesmo que isto aconteça, elas seriam ainda distinguíveis das sensações 

pelas suas leis causais próximas, da mesma maneira que os gases continuam a ser 

distinguíveis dos sólidos.” (RUSSELL, 1976 [1921], p. 90).  

(3) Russell pensa que a observação não nos mostra nada que não seja 

composto de sensações e imagens, e que as imagens diferem das sensações nas 

suas leis causais, não intrinsicamente.  

Ele considera a introspecção uma fonte de conhecimento, mas não a considera 

como sendo mais fidedigna do que a percepção “exterior”. 

2.2 IMAGEM E SENSAÇÃO 

Russell afirma que o dualismo mente e matéria não pode ser considerado como 

metafisicamente válido, porém podemos ter a impressão de encontrar um certo 

dualismo na maneira como observamos o mundo e isso se dá por meio das leis 

causais. Ele utiliza um exemplo de James para demonstrar que as coisas que 

“imaginamos” não poderiam ser consideradas as mesmas coisas que chamamos de 

“reais” (RUSSELL, 1976 [1921], p. 103). O exemplo de William James, que Russell 

utiliza, é o seguinte:  

 

I make for myself now an experience of blazing fire; I place it near my 
body; but it does not warm me in the least. I lay a stick upon it, and the 
stick either burns or remains green, as I please. I call up water, and 
pour it on the fire, and absolutely no difference ensues. I account for 
all such facts by calling this whole train of experiences unreal, a mental 
train. Mental fire is what won't burn real sticks; mental water is what 
won't necessarily (though of course it may) put out even a mental fire 
[...] with 'real' objects, on the contrary, consequences always accrue; 
and thus the real experiences get sifted from the mental ones, the 
things from our thoughts of them, fanciful or true, and precipitated 
together as the stable part of the whole experience-chaos, under the 
name of the physical world (JAMES, 1904, p. 10). 

 

Nesse exemplo, James descreve os fenômenos “mentais” como se não 

tivessem efeitos. Para Russell, esses fenômenos têm seus efeitos – da mesma forma 

como os fenômenos físicos – porém seguem leis diferentes. O autor argumenta que, 

se fosse possível definir de forma precisa as duas espécies de leis causais, os 
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fenômenos “físicos” seriam aqueles que seguem rigorosamente as leis da física, 

enquanto os fenômenos ditos “mentais” seriam aqueles que seguiriam as leis do 

“mundo mental”. Contudo, considerando que o mundo mental e o mundo físico 

interagem entre si, haveria situações que estariam na fronteira entre os dois. Assim, 

nesse limite existiriam eventos com causas físicas e efeitos mentais (que poderiam 

ser nomeados como “sensações”) e eventos com causas mentais e efeitos físicos (que 

o autor sugere identificar como “movimentos voluntários”), sendo o objeto de reflexão 

de Russell apenas as “sensações” (RUSSELL, 1976 [1921], p. 104). 

Ocorre que, como bem argumenta Russell, na realidade essa distinção entre 

eventos físicos e eventos mentais não é nem um pouco precisa, sendo que até mesmo 

os avanços da ciência podem demonstrar que eventos que em algum momento foram 

tido como mentais podem ter no fundo uma natureza física. Ainda, um mesmo evento 

pode vir de diversas causas diferentes, físicas e mentais conjuntamente (RUSSELL, 

1976 [1921], p. 104).  

Seria necessário que se buscasse por definições diferentes a partir do 

desenvolvimento do conceito de percepção. A partir disso, sensações seriam “os 

elementos não-mnêmicos numa percepção” (RUSSELL, 1976 [1921], p. 104). 

Contudo, é importante que o conceito de sensação seja compreendido por meio 

de uma investigação meticulosa, dado que habitualmente utilizamos essa palavra para 

descrever praticamente tudo o que experenciamos através por meio dos sentidos 

(RUSSELL, 1976 [1921], p. 105). Russell coloca um exemplo simples disso:  

 

Se formos ao teatro do nosso país, temos a impressão de ouvir 
igualmente bem tanto no camarote como na plateia; em ambos os 
casos pensamos que não perdemos nada. Mas, se formos ao teatro 
num país estrangeiro, cuja língua conhecemos relativamente bem, 
temos a impressão de termos ficado parcialmente surdos, e 
concluiremos que é necessário estar mais perto do palco do que seria 
o caso no nosso próprio país. A razão é que, ao ouvirmos a nossa 
própria língua, rapidamente e inconscientemente preenchemos o que 
na realidade ouvimos com inferências quanto ao que o ator deve estar 
dizendo, e nunca nos damos conta de que não ouvimos as palavras 
que estamos meramente inferindo. Numa língua estrangeira, estas 
inferências são mais difíceis, e estamos mais dependentes da 
sensação real (RUSSELL, 1976 [1921], p. 105). 
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Assim, para se chegar a uma definição mais precisa da sensação, temos que 

“eliminar tudo o que é fruto do hábito, ou expectativa ou interpretação” para se 

aproximar ao seu núcleo (RUSSELL, 1976 [1921], p. 105).  

As sensações não seriam apenas cognições, embora possam estar 

correlacionadas às causas das cognições pelos efeitos psicológicos que causam. 

Russell exemplifica, falando de quando vemos um remendo de cor: 

 

[...] a sensação, como um evento mental, consistirá na consciência da 
cor, enquanto a cor em si permanecerá totalmente física, e pode se 
chamar dado dos sentidos, para a distinguir da sensação (RUSSELL, 
1976 [1921], p. 106). 

 

Russell defende que, ao ver esse remendo de cor, portanto, podem ocorrer 

efeitos físicos ao mesmo tempo que podem ocorrer efeitos psíquicos. Quando Russell 

faz essa afirmação, a razão para distinguir o dado dos sentidos da sensação 

desaparece.3 Nossa sensação ao ver o remendo de cor e o remendo de cor em si 

seriam considerados, dessa forma, idênticos. Os realistas americanos, Dewey e 

James já defendiam essa tese. (RUSSELL, 1976 [1921], p. 107).  

O elemento neutro do mundo para Russell consiste em “inumeráveis 

particulares transitórios, como os que ocorrem no ato de ver, ouvir e etc., juntamente 

com imagens” (RUSSELL, 1976 [1921], p. 108). 

As sensações seriam consideradas como uma intersecção entre mente e 

matéria; elas seriam o que é comum dentro do que é mental e dentro do que é físico. 

A essência da sensação, para Russell, é a sua independência da experiência 

passada:  

 

[...] é o âmago das nossas experiências reais, não existindo nunca 
isoladamente [...] não é um conhecimento em si mesmo, mas fornece 
os dados para o nosso conhecimento do mundo físico, incluindo 
nossos próprios corpos” (RUSSELL, 1976 [1921], p. 108).  

 

Para Russell, a nossa vida mental não é constituída unicamente por sensações; 

os únicos ingredientes exigidos, além das sensações, são as imagens. Isso pode ser 

exemplificado, segundo o autor, ao pensarmos em algo que nos é familiar. Quando 

 
3 O dado dos sentidos seria ao psicológico. Se interpretarmos as sensações como algo psicológico, elas equivalem 

aos dados dos sentidos. 
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pensamos em algo que nos é familiar, sabemos distinguir o que estamos imaginando 

do que realmente é visto. Esse exemplo é fácil, porém, nem sempre conseguimos 

saber com exatidão se o que estamos experimentando é uma sensação ou uma 

imagem: 

 

As coisas que vemos nos sonhos, quando os nossos olhos estão 
fechados, devem contar como imagens, mas a verdade é que, quando 
estamos dormindo, elas parecem sensações. As alucinações 
começam muitas vezes como imagens persistentes, e só 
gradualmente adquirem a influência sobre a crença que faz com que 
a pessoa doente as considere como sensações. Quando escutamos 
um som tênue – as pancadas de um relógio distante, ou as ferraduras 
de um cavalo na estrada – pensamos que o ouvimos muitas vezes, 
antes de realmente o ouvirmos, porque a expectativa traz-nos a 
imagem, e confundimo-la com uma sensação (RUSSELL, 1976 [1921], 
p. 109). 

 

A distinção entre sensações e imagens apresenta suas dificuldades e nem 

sempre se mostra de forma óbvia, mas podemos considerar algumas maneiras para 

nos ajudar a identificar essas diferenças: (1) pelo menor grau de vivacidade nas 

imagens; (2) pela nossa ausência de crença na “realidade física” de imagens; (3) pelo 

fato de que as causas e efeitos das imagens são diferentes das sensações. Russell 

acredita que o critério mais aplicável para fazer essa distinção seja o (3). Embora os 

outros dois sejam aplicáveis – em muitos casos – não podem ser usados para a 

definição de imagem porque enfrentam algumas exceções. (RUSSELL, 1976 [1921], 

p. 109). 

Hume, por exemplo, defendia que (1) podemos distinguir as sensações e 

imagens a partir do grau de vivacidade nas imagens; e que não existiria uma 

dificuldade muito grande em perceber a diferença entre o sentir e o pensar – Hume 

utilizava os nomes de “impressões” e “ideias”, que, para as finalidades de Russell, 

poderia ser identificado como as suas definições de “sensações” e “imagens”. Para 

Hume, o sentir e o pensar são facilmente distinguíveis, embora em alguns casos 

ocorra a possibilidade de que eles estejam muito próximos um do outro: “no sono, no 

delírio febril, na loucura, ou em qualquer emoção mais violenta da alma, nossas ideias 

podem se aproximar de nossas impressões” (HUME, 2002, [1739], p. 25). Por outro 

lado, Hume fala de que nossas impressões podem ser tênues e assim podemos 

continuar enfrentando dificuldades, como, por exemplo, as distinguir das nossas 

ideias. Mas, mesmo existido semelhanças, como nesse caso, elas são no geral muito 
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diferentes e é difícil classificá-las como categorias distintas. (RUSSELL, 1976 [1921], 

p. 110). 

Russell concordava com Hume em que elas deveriam ser classificadas sob 

categorias distintas, mas acreditava que o critério que Hume utilizava para distinguir 

nem sempre era adequado. Para Russell, as definições não eram apropriadas se só 

fossem aplicadas em casos “fáceis” e afirmava que o propósito essencial de uma 

definição era justamente fornecer uma característica que fosse aplicável mesmo nos 

casos mais complexos. Russell não acreditava que apenas isso fosse suficiente para 

pensar que a diferença entre sensações e imagens fosse apenas uma diferença de 

grau e afirmava que o teste de vivacidade não pode ser utilizado para definir as 

diferenças entre sensações e imagens (RUSSELL, 1976 [1921], p. 110). 

Outra forma de tentar distinguir as imagens das sensações se dá através da 

(2): ausência de crença na “realidade física” das imagens. Russell diz que quando nos 

damos conta de que o que estamos experimentando é uma imagem, por exemplo, 

não damos à imagem essa crença que devíamos dar a uma sensação. Ou seja, não 

pensamos que tem o mesmo poder de produzir conhecimento do “mundo externo”. As 

imagens são “imaginárias” e em certo sentido também são “irreais” – irreais no sentido 

de que ela não tem os elementos concomitantes que teria se fosse uma sensação. 

Russell exemplifica isso da seguinte maneira: 

 

Quando evocamos uma imagem visual de uma cadeira, nós não 
pretendemos sentar-nos nela, porque sabemos que, tal como a adaga 
de Macbeth, não é “sensível aos sentimentos como o é à vista” – isto 
é, não tem as correlações com as sensações táteis que teria, se fosse 
uma sensação visual e não meramente uma imagem visual. Mas isto 
significa que a chamada “irrealidade” das imagens consiste 
simplesmente no fato de elas não obedecerem às leis da física. 
(RUSSELL, 1976 [1921], p. 112). 

 

Para Russell, essa teoria se confirma pelo simples fato de que só sentimos que 

as imagens são “irreais” quando já sabemos que são imagens. Não podemos 

simplesmente definir as imagens pelo sentimento da irrealidade, porque quando 

acreditamos – falsamente – que uma imagem é uma sensação, como no caso dos 

sonhos, a sentimos precisamente tão real como se fosse uma sensação. O nosso 

sentimento de irrealidade resulta do fato de já termos nos dado conta que estamos 

lidando com uma imagem e não pode, portanto, ser a definição do que entendemos 
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por uma imagem. Logo, que uma imagem comece a nos enganar quanto ao seu 

status, nos engana também quanto às suas correlações, que são o que nós 

entendemos pela sua “realidade”. (RUSSELL, 1976 [1921], p. 112). 

Com isso, Russell chega ao (3) e último modo de distinguir as imagens das 

sensações, critério esse que ele considera o mais aplicável: o fato de que as suas 

causas e efeitos são diferentes das sensações. No exemplo citado acima, de James, 

sobre o fogo mental que não queima gravetos reais, é mostrada a distinção das 

imagens de sensações pelos seus efeitos, porém Russell julga que a distinção que 

seria mais adequada é aquela que se obtém por meio de suas causas. Ele se baseia 

na opinião do prof. George Stout para exemplificar isso: “Um traço característico do 

que concordamos chamar sensação é a maneira como se produz. É causado pelo que 

nós chamamos um estímulo. Um estímulo é sempre certa condição exterior ao sistema 

nervoso em si e que atua sobre ele”. (RUSSELL, 1976 [1921], p. 112 apud STOUT, 

1898, p. 127). Russell acredita que essa é a visão correta e afirma que a distinção 

entre imagens e sensações só pode ser feita tendo em consideração a sua causação. 

As sensações vêm através dos órgãos sensoriais, ao passo que as imagens não. Nós 

não conseguimos ter sensações visuais na escuridão, ou com os olhos fechados, mas 

podemos ter imagens visuais sob essas circunstâncias. Para Russell, portanto, a 

distinção praticamente efetiva entre sensações e imagens é que na causação das 

sensações, mas não de imagens, a estimulação dos nervos que levam um efeito ao 

cérebro, normalmente desde a superfície do corpo, desempenha um papel essencial. 

(RUSSELL, 1976 [1921], p. 113). 

As imagens diferem das sensações também quanto aos seus efeitos. As 

sensações, via de regra, têm efeitos físicos e mentais:  

 

Ao olhar para o trem que pretendíamos apanhar deixando a estação, 
temos ao mesmo tempo as posições sucessivas do trem (efeitos 
físicos) e as ondas sucessivas de fúria e desapontamento (efeitos 
mentais). As imagens, pelo contrário, embora possam produzir 
movimentos corporais, fazem isso de acordo com as leis mnêmicas, 
não de acordo com as leis físicas. Todos os seus efeitos, seja de que 
natureza forem, seguem leis mnêmicas. (RUSSELL, 1976 [1921], p. 
113). 

 

Russell, portanto, admite a existência das imagens e afirma que elas devem 

ser distinguidas das sensações pelas suas causas, assim como, embora em grau 
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inferior, pelos seus efeitos. Na sua natureza intrínseca, embora difiram muitas vezes 

das sensações por serem mais opacas, ou vagas, ou tênues, elas não diferem sempre 

ou universalmente das sensações de um modo que possa ser tomado para defini-las. 

O seu caráter privado não deve constituir um obstáculo para o seu estudo científico, 

do mesmo modo como o caráter mais ou menos privado das sensações. (RUSSELL, 

1976 [1921], p. 115). 

  



23 

 
 

3 O SOLIPSISMO 

O solipsismo afirma que todas as nossas experiências do mundo externo, as 

nossas sensações com o mundo e tudo que chamamos de realidade é uma 

experiência meramente individual, tal como um sonho: existindo apenas na nossa 

própria mente. O questionamento principal do solipsismo é em torno de pensarmos se 

estamos sozinhos no mundo e se podemos admitir que só existe a experiência. 

Para Russell, em The Analysis of Mind (1921), aquilo que conhecemos por meio 

de nossa percepção são “as sensações” – e não mais “os dados dos sentidos”. E, 

assim como Descartes e os empiristas britânicos, – Hume, Locke e Berkeley – quando 

Russell fala que o que conhecemos são sensações, acaba correndo o risco de cair no 

solipsismo, ou seja: pode “perder o contato com o mundo externo”. 

Ao defender que as sensações seriam o elo entre o físico e o mental, Russell 

poderia aparentar estar caindo em uma contradição, pois haveria dois mundos 

isolados: o físico (que causa as sensações em nosso corpo, por meio de impactos, ou 

da luz nos nossos olhos e etc.) e o mundo mental (com o qual as sensações se 

vinculam). A partir disso, se torna pertinente identificar se o autor consegue explicar a 

relação entre o mundo exterior e as sensações – por meio de uma teoria da percepção 

– ou se não consegue, caindo, assim, em um solipsismo, onde a mente ficaria fechada 

em si mesma, sozinha. 

3.1 A TEORIA DA PERCEPÇÃO E MUNDO EXTERIOR 

Russell, durante sala exposição em The Analysis of Mind, se preocupou em 

mostrar argumentos que mostrassem que os componentes últimos do mundo não 

teriam as características do mental e do físico – ou seja, não seriam objetos sólidos e 

nem fragmentos da “consciência”. Ele, então, agrupou os particulares de duas 

maneiras: uma em “coisas” ou “algo material” e outra em séries de “perspectivas” 

(onde cada série poderia ser chamada de “biografia”) (RUSSELL, 1976 [1921], p. 93).  

“Perspectiva”, para Russell, consiste em:  

 

O conjunto de particulares que são simultâneos da minha sensação. 
E, semelhantemente, podemos definir a “biografia”, a que a sensação 
pertence, como o conjunto de particulares que precedem ou seguem 
ou são simultâneos da sensação dada (RUSSELL, 1976 [1921], p. 96). 
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Essa dupla classificação que Russell dá aos particulares justifica o dualismo 

existente entre corpo e biografia em relação a tudo o que existe no universo – e não 

somente em relação às coisas vivas. Cada particular, visto pela física, será membro 

de dois grupos: (1) o grupo de particulares que constituem os outros aspectos do 

mesmo objeto físico; e (2) o grupo de particulares que têm relações temporais diretas 

com um dado particular. Cada um destes estão associados com um lugar. Ele utiliza 

o exemplo de se olhar para uma estrela, onde a nossa sensação é: (1) um membro 

do grupo de particulares, que é a estrela, e que está associada com o lugar em que a 

estrela está; e (2) um membro do grupo de particulares que é a minha biografia e que 

está associada com o lugar em que estou. (RUSSELL, 1976 [1921], p. 97). 

Ao ponto de vista da física, a “percepção” de um objeto é definida como a 

aparência do objeto vista de um lugar onde há um cérebro. Essas aparências dos 

objetos dão origem a fenômenos mnêmicos e elas próprias também são afetadas por 

fenômenos mnêmicos. Ou seja, elas: 

 

Podem ser lembradas e associadas ou influenciar nossos hábitos, ou 
dar origem a imagens, etc., e elas próprias são diferentes do que 
teriam sido, se a nossa experiência passada tivesse sido diferente – 
como, por exemplo, o efeito no ouvinte de uma frase falada depende 
do fato de se o ouvinte conhece a língua ou não, que é uma questão 
de experiência passada. São estas duas características, ambas 
relacionadas com os fenômenos mnêmicos, que distinguem as 
percepções das aparências dos objetos nos lugares em que não há 
seres vivos. (RUSSELL, 1976 [1921], p. 98). 

 

Russell expõe que tudo o que está fora da nossa própria biografia está fora da 

nossa experiência; portanto, se alguma coisa puder ser conhecida por nós fora da 

nossa biografia, só poderá ser conhecida de duas maneiras: (1) por meio de uma 

inferência das coisas dentro da nossa biografia ou (2) por meio de algum princípio a 

priori independente da experiência (RUSSELL, 1976 [1921], p. 99). 

Na percepção, vemos como um só objeto o que o microscópio ou o telescópio 

revelam ser muitos objetos diferentes. A noção de percepção não é, portanto, uma 

noção precisa: percebemos coisas mais ou menos, mas sempre com uma dose muito 

considerável de imprecisão e confusão (RUSSELL, 1976 [1921], p. 101). 

Quando uma ocorrência mental puder ser considerada como uma aparência de 

um objeto externo ao cérebro, por mais irregular que seja, ou mesmo como uma 
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aparência confusa de diversos desses objetos, então podemos considerá-la como 

tendo por estímulo o objeto ou objetos em questão, ou as suas aparências no órgão 

sensorial implicado. Quando, por outro lado, uma ocorrência mental não tiver conexão 

suficiente com objetos externos ao cérebro para ser considerada como uma aparência 

desses objetos, então a sua causação física (se a houver) terá que ser procurada no 

cérebro. “No primeiro caso, chama-se percepção; no segundo, não pode ser chamada 

assim.” (RUSSELL, 1976 [1921], p. 102). 

 

3.1.1 SUPERAÇÃO DO SOLIPSISMO 

Pode-se conceituar o solipsismo como “a tese de que só eu existo e todos os 

outros entes (homens e coisas) são apenas ideias minhas” (ABBAGNANO, 2007, p. 

918). Assim, o conhecimento seria algo completamente privado que está dentro da 

mente individual e não seria possível fazer qualquer afirmação sobre o mundo externo 

que pudesse valer de forma geral.  

Poderia se levantar a dúvida se Russell não cairia no solipsismo por não 

conseguir explicar como as sensações estariam vinculadas com algo externo a elas 

próprias e nem com outras coisas internas, ou estados internos. Porém, Russell 

acredita nas ciências – que dizem que temos um corpo por meio do qual conhecemos 

o mundo externo, o mundo que existe. O que é necessário explicar é como este corpo 

conhece este mundo e a si próprio. 

A possibilidade de investigação científica da mente – que Russell expõe nos 

seus escritos – é central para mostrar que ele não sustenta uma visão metafísica 

solipsista. A ciência investiga uma realidade objetiva, independente e não limitada 

pelo pensamento e pela percepção humanos, ou seja, não limitada pela experiência 

(RĂDUCU, 2008, p. 53). Russell sempre lutou contra o idealismo nos seus escritos e 

associar sua teoria ao solipsismo é equivocado, pois o autor sempre deixou postulado 

a existência do mundo externo que pode ser conhecido por nós.  

Podemos ter algum conhecimento relacionado a este mundo, mesmo que seja 

parcial e corrigível, longe de ser completamente certo. A ciência objetiva chegar a uma 

imagem do mundo mais precisa possível e o progresso científico busca avançar nessa 

direção (RĂDUCU, 2008, p. 53). 
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Portanto, as sensações, que são eventos que ficam entre o físico e o mental, 

podem ter suas causas e seus efeitos investigados cientificamente, o que já afasta 

Russell do solipsismo, pois o mundo não fica fechado apenas ao sujeito que sente, 

mas a investigação científica faz com que os resultados possam ser universalizados 

entre os sujeitos.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Pode-se concluir que o estudo do mental e a questão do que seria no fim das 

contas a consciência está em grande discussão hoje em dia. Este trabalho é fruto de 

um estudo que visa contribuir para essa discussão oferecendo uma visão – para além 

do fisicalismo e do dualismo – que encontre maneiras de avançar a respeito dos 

estudos sobre a mente humana e seus estados e conteúdos. 

A ideia básica do monismo neutro é a de que mente e matéria não são 

realmente dois tipos diferentes de entidades, pois há apenas uma entidade: a 

substância neutra. Mente e matéria são diferentes “arranjos” dessa única substância.  

“Neutralidade epistêmica” significa “conhecer” objetos que não são nem físicos 

nem mentais. Os objetos que compõem o mundo ou a realidade em geral (tudo aquilo 

que existe) não são, estritamente falando, nem físicos nem mentais, são “alguma 

coisa” (neutra), à qual podemos conhecer (por isso são objetos epistêmicos: passíveis 

de conhecimento) e à qual podemos dar nomes ou qualificar de variadas maneiras. 

Quando Russell adota o monismo neutro, começa a utilizar a palavra 

“sensações” para designar coisas neutras. Assim, de acordo com Russell, há um único 

tipo de coisa que constitui o que chamamos de mente e o que chamamos de matéria. 

Ele chama esse substrato de “sensações”, que seriam os constituintes neutros de tudo 

o que é real.  

Essas sensações podem ser consideradas sob dois aspectos: (1) como 

resultado de um processo físico de percepção e (2) como imagem ou representação 

mental – sendo que, para Russell, percepção e imagem seriam um só tipo de coisa 

observada desde dois pontos de vista.  

(1) Quando um fenômeno mental é relacionado à aparição de um 

objeto externo ao nosso cérebro, ou até mesmo de vários objetos, temos uma 

percepção. (2) O segundo aspecto, da sensação como imagem, considera que as 

imagens são causadas por associação a outra imagem ou por uma percepção, mas 

não precisam corresponder a estímulos externos. Para Russell percepção e imagem 

são um só tipo de coisa. Fazem parte das sensações. 

As sensações, portanto, seriam “neutras”, pois não sendo nem física e nem 

mental, seriam consideradas um elo entre as causas externas de nossas 

representações (os objetos que chamamos de físico) e os nossos outros processos 
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internos (o que chamamos de pensamentos, emoções, etc.), ou seja, poderiam ser a 

base para uma ciência que unificasse a ciência que chamamos de física e a ciência 

que chamamos de psicologia. 
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