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DESCARTES E O CARTESIANISMO 

I . V I D A E OBRAS 

RE N É DESCARTES (1596-1650) provém de uma família de gentis-
-homens de Touraine; o avô, Pierre Descartes, combatera nas guerras 

de religião. O pai, Joaquim, tomou-se conselheiro no parlamento da 
Bretanha, em 1586, e teve de sua mulher, Jeanne Brochard, filha do 
tenente-general de Poitiers, três filhos. O mais velho, Pierre Descartes, 
sucedeu ao pai, e René foi o terceiro. De 1604 a 1612, tornou-se aluno 
do colégio de La Flèche, fundado por Henrique IV e dirigido pelos 
jesuítas. Recebeu ali, nos três últimos anos, um ensino de filosofia con
sistente em exposições, resumos ou comentários das obras de Aristóteles: 
o Organon, no primeiro ano, os livros da Física, no segundo, e Metafísica 
e De anima, no terceiro. Esse ensino, segundo a tradição, se destinava 
a preparar para a teologia. No segundo ano, estudou matemáticas e 
álgebra, no recente tratado do padre Clavius. Em 1616, foi aprovado 
em Poitiers, nos exames jurídicos. Livre, por sua modesta fortuna, de 
cuidados materiais, como muitos gentis-homens de seu tempo, alistou-se, 
em 1618, no exército do príncipe Maurício de Nassau, na Holanda, 
então aliada da França contra os espanhóis. Ali fez amizade com Isaac 
Beeckmann, nascido em 1588, doutor em medicina da Universidade de 
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Caen, cujo diário nos revela Descartes ocupado cem ele dos problemas 
matemáticos ou físico-matemáticos. Em 1619, Descartes desligou-se do 
protestante Maurício de Nassau, alistou-se no exército que o católico 
Maximiliano de Baviera reunira contra o rei da Boêmia, e assistiu, em 
Frankfurt, à coroação do imperador Fernando. A 10 de novembro de 
1619, em uma aldeia alemã das proximidades de Ulm, "cheio de entu
siasmo, diz ele, descobriu os fundamentos de uma ciência admiráve l" , 1 

expressão que designa, sem dúvida, um método universal, capaz de 
introduzir a unidade nas ciências. Descartes atravessou, naquele mo
mento, um período dé entusiasmo místico. Filiou-se, talvez por inter
médio do matemático de Ulm, Faulhaber, à associação dos Rosa-Cruzés, 
que prescreve a seus membros o exercício gratuito da medicina. Os títulos 
dos manuscritos dessa época, de que não restam senão algumas linhas, 
são significativos: Experimenta, que versam sobre as.coisas sensíveis; 
Parnassus, sobre a região das musas; Olympica, que se relacionam com 
as coisas divinas. Finalmente, por essa época, teve um sonho profético no 
qual reviveu este verso de Ausôn io , 2 de uma coletânea de poetas latinos, 
que estudara quando escolar: "Quod vitae sectabor iter?" * que inter
pretou como sinal de sua vocação filosófica. 

De 1619 a 1628, Descartes viajou; de 1623 a 1625, esteve na 
Itália, aonde foi ém peregrinação a Nossa Senhora de Loreto, a quem 
prometera cumprir um voto, por motivo de seu s o n h o . 3 De 1626 a 1628, 
permaneceu em Paris, ocupando-se de matemática e de dióptrica. É 
quando, sem dúvida, escreveu um opúsculo, inacabado, Regues ad di-
rectionem ingenii, publicado em 1701, de que a Logique de Port-Royal 
(parte IV, cap. II , 1664) traduz as regras XI I e XIII . A essa época, 
o cardeal de BéruHe, fundador do Oratório, estimulou-o a fazer pes
quisas filosóficas, • para servir à causa da religião, contra os libertinos. 

Em fins de 1628, Descartes retirou-se para a Holanda, em busca 
de solidão. Salvo uma viagem à França, em 1644, aí devia permanecer, 
não sem mudar muitas vezes de moradia, até 1649. De 1628-a 1629, 
escreveu um "pequeno tratado de metafísica" sobre a existência de Deus 

1. Oeuvres de Descartes, ed. Adam-Tannery (abreviatura: A l ) , t . X, p. 179. 
2 . A U S Ô N I O (310-394), poeta de metrificação mui to hábil, autor de belos 

versos patrióticos, louvando a Gália. ( N . do T.) 

* "Que plano de vida adotarei?" 
3. Há dúvida de que realmente tenha ele cumprido essa promessa; cf. M a x i m e 

L E R O Y , Descartes, le philosophe au masque, I, pp . 107-118 
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e de nossas almas, destinado a lançar os fundamentos de sua física. Em 
1629, interrompeu-o, para ocupar-se de física. Escreveu, então, o Traité 
du Monde, cujo progresso pode acompanhar-se em sua correspondência 
até 1633. Suas reflexões sobre o fenômeno dos parélios, observado em 
Roma, em 1629, conduziram-no a uma explicação ordenada de todos 
os fenômenos da natureza, formação das plantas, gravidade, fluxo e 
refluxo, para chegar à explicação do homem e do corpo humano. Ocor
reu, então, algo que deveria mudar-lhe os planos: Galileu foi condenado 
pelo Santo Ofício, por ter sustentado o movimento da Terra : "Isso me 
abalou tanto, escreve a Mersenne, em 22 de julho de 1633, que me 
senti inclinado a queimar todos os meus papéis ou, pelo menos, a não 
os deixar ver por ninguém. . . Confesso que se isso [o movimento da 
Terra] é falso, todos os fundamentos de minha filosofia também o são, 
porque se demonstra por eles, evidentemente, e está de tal modo ligado 
com todas as partes de meu tratado que eu não poderia separá-lo sem 
tornar o resto inteiramente defeituoso." O tratado ficou entre os papéis 
de Descartes e não foi publicado senão em 1677. 

Não obstante, não abandonou a idéia de fazer conhecer sua física, 
e os três ensaios, Meteoros, Dióptrica e Geometria, surgidos em 1637, 
e precedidos de um Discurso do Método, não se destinam, a seu ver, 
senão "a preparar-lhe o caminho e a sondar a ocasião".-De fato, a 
Dióptrica, terminada em 1635, continha o seguinte: sobre uma máquina 
de cortar vidro, pesquisas continuadas, em 1629; sobre a refração, um 
capítulo redigido, em 1632; sobre a visão, o desenvolvimento do capítulo 
correspondente do Traité du Monde. Os Meteoros são compostos no 
verão de 1635, e a Geometria, em 1636, durante a impressão de Meteo
ros. O título primitivo de toda a obra era: "Projeto de uma ciência 
universal, que possa elevar nossa natureza ao mais alto grau de per
feição. Ademais, Dióptrica, Meteoros e Geometria, em que as mais 
curiosas matérias que o autor tenha podido escolher são explicadas de 
tal sorte que mesmo os que nunca as tenham estudado possam entendê-
-las ." Ao que Descartes substitui: "Discurso do método para bem con
duzir a razão e buscar a verdade nas ciências, mais a Dióptrica, os 
Meteoros e a Geometria, que são ensaios desse método." 

Em 1641, surgem, em latim, as Meditationes de prima philosophia 
in quibus Dei existentia et animae immortalitas demonstrantur, termi
nadas em 1640. Descartes adotou muitas precauções para que as Mé-
ditations, que contêm, escreve a Mersenne, todos os fundamentos de 
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sua física, fossem bem acolhidas pelos teólogos. Primeiramente, comu
nicou-as a um jovem teólogo holandês, Caterus. Em fins de 1640, en
viou-as a Mersenne, com as objeções de Caterus e suas respostas (pri
meiras objeções). Sua intenção era a de fazer Mersenne levar o tratado 
ao conhecimento dos teólogos "a fim de obter um julgamento, e saber 
por eles o que seria conveniente mudar, corrigir ou acrescentar antes 
de dá-lo a público". Era precedido de uma carta aos teólogos da Sor-
bonne, aos quais pedia aprovação, fazendo valer o caráter definitivo de 
suas demonstrações contra os ímpios. Mersenne recolheu, assim, as obje
ções de diversos teólogos (segundas objeções), as de Hobbes (terceiras 
objeções), de Arnauld (quartas objeções), de Gassendi (quintas objeções), 
de vários teólogos e filósofos (sextas objeções). O tratado apareceu 
seguido de objeções e de respostas de Descartes, e como se descontada, 
mesmo sem razão, a aprovação da Sorbonne, imprimiu-se sob a sapa: 
cum approbatione doctorum. Essa menção desaparece na edição de 
1642, cujo título é modificado (Animae a corpore distinctio substitui 
Animae immortalitas. Essa edição contém, além disso, na resposta a 
Arnauld, uma passagem sobre a Eucaristia, que Mersenne fizera supri
mir na primeira edição, e as objeções do jesuíta Bourdin (sétimas obje
ções) . Finalmente, a Correspondência faz conhecer outras objeções, as 
de um anônimo cognominado Hyperaspistes e as de um orátoriano, Gi-
bieuf. Uma tradução francesa da primeira edição, revista em parte por 
Descartes, apareceu em 1647; a segunda edição, em 1661, contém, ade
mais, as sétimas objeções. 

Há, nesse esforço insistente para fazer penetrar suas idéias em am
plos círculos, mais do que ambição pessoal, o sentimento do valor 
profundo de sua obra, "verdadeira generosidade, que faz com que um 
homem se avalie no mais alto grau em que se possa legitimamente ava
liar". Em 1642, dá testemunho a Huyghens de sua intenção de publicar 
o Monde, em latim, e chamá-lo Summa philosophiae, "a fim de que se 
introduza mais facilmente na conversação dos escolásticos, que agora 
o perseguem". Essa Suma são os Principia philosophiae, que aparece
ram em 1644, e para os quais busca o assentimento de seus antigos 
mestres jesuítas, os mais bem situados para propagar uma filosofia 
diferente da de Aristóteles. A tradução francesa do abade Picot, pu
blicada em 1647, é precedida de uma carta ao tradutor, destinada a 
esclarecer o plano de conjunto dessa filosofia. 



História da Filosofia 53 

A partir desse momento, as questões de moral é que parecem atrair, 
sobretudo, a atenção de Descartes. Sua correspondência com a princesa 
Elisabete, filha de Frederico, rei destronado da Boêmia, que encontrara 
refúgio na Holanda, foi ocasião de desenvolver suas idéias sobre o so
berano bem, e conduziu ao tratado Des Passions, sua última obra, pu
blicada em 1649. 

A longa estada na Holanda esteve sempre perturbada por polêmi
cas: os Ensaios, de 1637, comunicados aos doutos pelo grande divul
gador dos acontecimentos científicos, o padre Mersenne, atraíram-lhe 
as críticas de Morin e de Hobbes sobre a Dióptrica. A Geometria foi 
motivo de ásperas discussões com os matemáticos franceses Fermat e 
Roberval, que o tornaram pouco simpático no meio em que vivia o 
jovem Pascal. Descartes teve, mais de uma vez, nos desafios que fazia 
ou recebia, ocasião de mostrar a fecundidade de seu método e"do pró
prio virtuosismo. Encontrou um discípulo fervoroso em Florimond de 
Beaune, que escreveu uns Comentários de sua Geometria, aparecidos 
em 1649, com a tradução latina da obra de Schoot. 

Na Holanda, os ministros e os universitários viram, no êxito da 
filosofia de Descartes, um perigo para o ensino, e lutaram com violên
cia a favor de Aristóteles. A polêmica começou na Academia de Utrecht 
entre um professor de medicina, Régius, e o teólogo Voètius. Régius, 
partidário de Descartes, "dá lições particulares de física e, em poucos 
meses, torna seus discípulos capazes de escarnecer, inteiramente, da 
velha filosofia". Os conflitos crescem de tal modo que, a 17 de março 
de 1642, o Senado da cidade proíbe ensinar essa filosofia, "primeiro, 
porque é nova; depois, porque desvia a juventude da velha e sã filoso
f i a . . . ; finalmente, porque várias opiniões falsas e absurdas são por 
ela professadas". A partir desse momento, o próprio Descartes "se de
fende, pessoalmente, dos ataques pessoais; vê-se completamente des
culpado pela Universidade de Groninga, em 1645. Mas, apesar de seus 
reiterados protestos, os magistrados de Utrecht não querem rever a 
sentença, que declara difamatória sua Lettre a Voètius. Ademais, não 
encontra mais ajuda em Régius, que compreende mal sua filosofia e 
que, mesmo, atacou, em 1647, suas teses sobre a alma. Neste ano, o 
ataque vem da Universidade de Leyde, onde o teólogo Revius o acusa 
de blasfemo, crime punido por lei. Descartes vê-se obrigado, para de
fender-se, a apelar para o embaixador da França. 
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A estada na Holanda não foi interrompida senão por três curtas 
viagens à França, em 1644, 1647 e 1648. Na segunda, encontrou o 
jovem Pascal, e inspirou-lhe a idéia, escreveu mais tarde, de fazer 
experiências sobre o vácuo, servindo-se do mercúrio. Foi durante essa 
viagem que o cardeal Mazarino concedeu-rlhe uma pensão, jamais paga. 
A terceira viagem coincidiu com a Fronda parlamentar e a Jornada das 
Barricadas. Não se sente bem em Paris. O ar parisiense, diz ele, "dis-
põe-me a conceber quimeras em lugar de pensamentos filosóficos. Vejo 
ali tantas pessoas que se enganam em suas opiniões e seus cálculos, 
que me parece ser uma doença universal". ( A T , V, 133.) 

Em setembro de 1649, deixou a Holanda, convidado a residir em 
Estocolmo pela rainha Cristina, da Suécia. Faleceu a 11 de fevereiro 
de 1650. 

I I . O MÉTODO F. A MATEMÁTICA UNIVERSAL 

Em 1647. no prefácio da edição francesa de Príncipes, desejando 
Descartes dividir sua doutrina segundo os quadros tradicionais da fi
losofia, distribui-a em lógica, metafísica e física. Essa lógica, entre
tanto, não é a da escolástica, "mas a que ensina a bem conduzir a ra
zão para descobrir as verdades que se ignoram; e porque depende muito 
do uso, é bom que se exercite por bastante tempo em praticar as regras' 
referentes a questões fáceis e simples, como são as matemáticas". 

Dessas três partes, sabemos facilmente onde encontrar a exposição 
da segunda, na quarta parte do Discours de la méthode, nas Méditations 
e no primeiro livro de Príncipes; a terceira é objeto da Dioptrique e dos 
Météores, do Traité du Monde, da quinta e sexta partes do Discurso 
e dos três últimos livros dos Príncipes. Sentimo-nos, entretanto, bastante 
embaraçados para encontrar a "lógica" de que aqui se fala. Descartes 
não escreveu nenhum Organon semelhante aos Analíticos ou ao Novum 
organum, de Bacon. A segunda parte* do Discurso, que traz as regras 
do método, está muito generalizada; as Regulae, escritas, sem dúvida, 
antes de 1629, ficaram inacabadas. Resta ^-Geometria, de que Descartes 
nos diz que "demonstra o método". Demonstra-o, pondo-o em prática 
na solução de problemas, e não por exposição. Mas não é 'caso de assi
milar, pura e simplesmente, o método à técnica das matemáticas. Trata-
-se de apreender as matemáticas, não por si mesmas, para encontrai 
as propriedades dos "números estéreis e de figuras imaginárias", mas 



História da Filosofia 55 

para habituar o espírito a processos que podem e devem estender-se a 
objetos muito mais importantes. Descartes apresentou sempre as mate
máticas como fruto do método, não como o próprio método. "Estou 
convencido, diz ele, que esse método foi entrevisto por espíritos supe
riores, guiados pela própria natureza. Porque a alma humana tem não 
sei quê de divino, em que foram depositadas as primeiras sementes de 
pensamentos úteis, de maneira que, comumente, por muito que tenham 
sido negligenciadas e sufocadas por estudos contrários, produzem frutos 
espontâneos. Vemos isso nas ciências mais fáceis: a aritmética e a geo
metria." 

Historicamente, é difícil saber se a prodigiosa expansão de suas 
descobertas matemáticas, que vemos começar ao lado de Beeckmann, 
em 1619, e que culmina na teoria das equações da Geometria de 1637, 
bem como nas cartas sobre o problema das tangentes, em 1638, é ante
rior ou posterior à descoberta de um método universal, destinado "a 
conduzir ordenadamente seus pensamentos", em qualquer matéria que 
seja. 

Uma coisa é certa; não são as "matemáticas vulgares", que devem 
servir ao "exercício" do método; essas matemáticas são as que, desde 
Aristóteles, dividiam-se em "matemáticas purçts", tendo por objeto o 
número e a grandeza, e em "matemáticas aplicadas", como a astro
nomia, a música e a óptica. Descartes sente-se, de cofneçò, atraído pelas 
matemáticas aplicadas e, em 1619, vêmo-lo ocupar-se com a aceleração 
da velocidade na queda dos corpos, com acordes musicais, com a pres
são do líquido sobre o fundo dos vasos e, mais tarde, com as leis da 
refração. Suas pesquisas tendiam, naquele momento, como as de Kepler 
ou Galileu, à expressão matemática das leis da natureza. Mas seu pen
samento se orienta em outros sentidos, para a idéia de uma matemática 
universal, que, não aceitando quaisquer objetos particulares estudados 
pelas matemáticas vulgares, números, figuras, astros ou sons, não con
sidera senão a ordem e a medida: a ordem, segundo a qual o conheci
mento de um termo segue, necessariamente, ao de outro; e a medida, de 
acordo com a qual os objetos estão relacionados um com o outro, graças 
à mesma unidade. 

Que é, pois, essa matemática universal que o filósofo deve prati
car para exercitar-se no método? A idéia fundamental está expressa no 
fim da Geometria: " E m matéria de progressões matemáticas, quando 
se conhecem os dois ou três primeiros termos, não é difícil encontrar 
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os outros." Uma progressão consiste, essencialmente, em uma série de 
termos ordenados de tal maneira que o seguinte depende do prece
dente. A ordem, nesse caso, permite não somente situar cada termo no 
lugar devido, mas também descobrir, pelo próprio lugar que lhe é de
signado, o valor dos termos desconhecidos; tem capacidade inven
tiva e criativa. Descartes não foi, certamente, o primeiro a dar-se conta 
de que o método consiste na ordem. Não existe idéia mais comum, 
desde Ramus; mas, entre os lógicos anteriores, a ordem é uma dispo
sição mais ou menos arbitrária de termos já encontrados (t. I, 688). Em 
Descartes, a progressão manifesta um tipo de ordem, que não depende 
de nenhuma visão arbitrária do espírito, mas é inerente à natureza dos 
termos, e permite descobri-los. 

Ora, em um problema matemático, as grandezas desconhecidas, 
de que se busca descobrir o valor, estão sempre ligadas às grandezas 
conhecidas pelas relações implicitamente definidas no dado do proble
ma. Por exemplo, o problema de Pappus, cujo primeiro livro da Geo
metria traz a solução, consiste, sob a forma mais simples, no seguinte: 
sendo dadas três linhas retas em posição, encontrar um ponto do qual 
se possa traçar, sobre estas linhas, retas que formem com elas ângulos 
determinados, tais que o resultado das duas primeiras seja igual ao qua
drado da terceira. "Sem considerar qualquer diferença entre as linhas 
conhecidas e desconhecidas, deve-se examinar a dificuldade segundo a 
ordem que apresenta, o mais naturalmente, e em que grau dependem 
umas das outras, até que se tenha encontrado o meio de exprimir a 
mesma quantidade de duas maneiras: o que se chama uma equação. . . 
E deve-se encontrar tantas equações quantas linhas desconhecidas se 
supõem." (AT, VI , 372.) A ordem "natural", sendo posta assim em 
evidência, o valor do termo desconhecido será destacado pela solução 
da equação. Assim, a capacidade inventiva da ordem é demonstrada, 
verdadeiramente, pelo artifício das equações. 

A matemática universal tinha então a superar muitas dificuldades 
técnicas. Em primeiro lugar, era preciso separar a álgebra de todas as 
representações geométricas às quais estava ligada. E Descartes abre, 
com efeito, a Geometria, ao mostrar que, se a e b representam linhas 
retas, a X b ou a 2 representam não um retângulo ou um quadrado, mas 
outra linha que está para a como b está para a unidade. Um quociente 
e uma raiz representam, igualmente^ retas; de maneira geral, o resul
tado das operações são sempre linhas retas. Em segundo lugar, teria 
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que aprofundar os métodos de solução das equações, tomando-os em 
si mesmos, sem que se relacionassem os símbolos com nenhuma gran
deza geométrica: tal é o objeto da primeira metade do terceiro livro da 
Geometria. Finalmente, precisaria demonstrar a fecundidade desse mé
todo na solução dos problemas geométricos, tais como a construção de 
lugares geométricos, isto é, de linhas, cujos pontos gozassem de deter
minada propriedade. É, propriamente, a geometria analítica, à qual 
sempre se reduz (erradamente) a obra matemática de Descartes. Sabe-
-se como, graças ao artifício das coordenadas, todo ponto de uma linha 
pode ser determinado, se se conhece a relação constante entre duas re
tas indeterminadas cujos pontos de interseção dêem pontos na curva. 
Todo problema depende, assim, da descoberta de uma relação entre 
as linhas retas, relação que, como se viu, pode ser expressa pelos meios 
de que dispõe a álgebra. O conhecimento de qualidades ou proprie
dades das curvas está, portanto, reduzido ao cálculo algébrico. 

Tal é a matemática universal, cujos processos, hoje, se incorpo
raram à substância da ciência. Mas não é o método; não é senão sua 
aplicação aos objetos mais simples. O método de Descartes está 'acima 
da matemática universal, engendra o conhecimento que a inteligência 
toma de sua própria natureza e, por isso, das condições de seu exercício. 
A sabedoria consiste em que, "em cada circunstância da vida, a inteli
gência mostra, de início, à vontade, o partido que deve tomar". (Re-
gulae, I.) Por isso, o espírito deve aumentar suas luzes, não "para re
solver tal ou qual dificuldade escolar", mas "para orientar-se de maneira 
a empregar juízos sólidos e verdades sobre todos os objetos que se 
apresentem". Ora, dentre as faculdades do conhecer: inteligência, ima
ginação, sentidos e memória, "só a inteligência pode perceber a ver
dade". (Regulae, XI I . ) É, portanto, o conhecimento da inteligência que 
deve primeiro ocupar o sábio. "Parece-me surpreendente, diz Descartes, 
que a maior parte dos homens estudem, com o maior cuidado, as p ro
priedades das plantas, as transmutações dos metais e outras matérias 
semelhantes, enquanto só pequeno número se ocupa da inteligência e 
dessa ciência universal de que falamos." Entretanto, muitos filósofos, 
no passado, haviam meditado acerca da natureza da inteligência. Mas 
Descartes não se ocupa da inteligência, nem para determinar-lhe o lu
gar na escala metafísica dos seres, como um neoplatônico, nem para 
buscar o mecanismo de formação das idéias a partir das sensações, como 
os peripatéticos. Essas duas questões, que veremos reaparecer nos sé-
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culos XVII I e XIX (Condillac não. censurou Descartes por não haver 
conhecido a origem è a geração de nossas idéias?), não o preocuparam, 
e o intellectus é, para ele, não uma realidade a explicar, mas um ponto 
de partida e um ponto de apoio. As ciências distinguem-se não por seus 
objetos, mas como formas ou aspectos diversos de uma inteligência 
sempre idêntica a si mesma. (Regulae, I .) 

É preciso, primeiro, apreender essa inteligência em estado puro, 
isolando-a "do testemunho variável dos sentidos ou dos juízos engana
dores da imaginação". Deve-se, assim, separar suas duas faculdades 
essenciais: a intuição, "concepção de um espírito puro e atento, tão 
fácil e distinto que não nos deixe, absolutamente, nenhuma dúvida acerca 
do que compreendemos", e a dedução, pela qual compreendemos uma 
verdade como sendo a conseqüência de outra verdade de que estamos 
certos. 

O vocabulário de Descartes é emprestado à filosofia tradicional, e 
disso não faz mistério. Mas declara "que pouco se inquieta com o sen
tido dado pelas escolas a essas expressões". (Regulae, III.) Na lin
guagem de Aristóteles, a palavra intuição significa, ao mesmo tempo, o 
conhecimento dos termos com anterioridade à síntese que o juízo faz 
deles, o conhecimento da unidade que liga os diversos elementos de 
um conceito, e, finalmente, o conhecimento de uma coisa presente. Nos 
dois primeiros casos, a intuição atinge os elementos de que os juízos 
são formados. Do mesmo modo, a intuição cartesiana tem, de começo, 
por objeto, as "naturezas simples" das quais tudo está composto. "Sem
pre, observa ele (Regulae, X I I ) , é mais fácil examinar muitas nature
zas juntas do que separar umas das outras. Assim, por exemplo, posso 
conhecer um triângulo, embora jamais tenha notado que esse conhe
cimento está contido no conhecimento do ângulo, da linha e t c , o que, 
entretanto, não impede que digamos que a natureza do triângulo é 
composta de todas essas naturezas, e que estas são mais bem conheci; 
das do que fal triângulo, uma vez que estão compreendidas nele." Mas 
é de notar que essas naturezas simples, extensão, movimento, figura, 
não são conceitos que compõem juízos, mas realidades, cuja combinação 
dá nascimento a outras realidades. Por conseguinte, sua simplicdade 
não é a de uma abstração; e por mais que um termo seja mais-simples 
quanto mais abstrato, o contrário é que é verdadeiro. Por exemplo, a 
superfície abstrata do corpo se define como o limite do corpo. Estando 
implícita a noção de corpo, esta é mais simples que o corpo. As natu-
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rezas simples são para a inteligência termos últimos, irredutíveis, tão 
claros que podem ser considerados somente pela intuição, mas não 
explicados oü reduzidos a algo mais distinto. Não há "nenhuma defi
nição lógica" dessas "coisas que são muito simples e se conhecem na
turalmente, como a figura, a magnitude, o lugar, o tempo etc." (AT, 
II . «=97.) 

A intuição, segundo Descartes, não atinge somente as noções, atin
ge também verdades indubitáveis, tais como: eu existo, eu penso, um 
globo não tem senão uma superfície. É preciso até dizer que a natu
reza simples, existência, pensamento, é, de início, apreendida pelo su
jeito do qual se a afirma e do qual não se pode separá-la senão por 
uma espécie de abstração: o número, por exemplo, não.exis te senão 
na coisa contada, e as "loucuras" dos pitagóricos, que atribuem ao nú
mero propriedades maravilhosas, seriam impossíveis se não fossem con
cebidas distintas da coisa contada. (Regulae, XIV.) O primeiro passo 
do entendimento não é o conceito com o qual se forjam proposições, 
mas o conhecimento intuitivo de verdades certas, cuja certeza se es
tenderá pouco a pouco às verdades que dela dependem. 

Por último, percebem-se, pela intuição, não só as verdades, mas o 
liame entre uma verdade e a que dela depende imediatamente (por 
exemplo, entre 1 + 3 = 4, 2 + 2 = 4, de uma parte, 1 + 3 = 2 + 2, doutra 
pa r t e ) ; e aquilo que se chama noções comuns, como: duas coisas iguais 
a uma terceira são iguais entre si, se deduz, imediatamente, da intuição 
desses laços. 

Tal é, sob sua tríplice forma, a intuição, "luz natural" , "instinto 
intelectual" (AT, VIII , 5 9 9 ) , mediante a qual adquirimos conhecimentos 
"muito mais numerosos do que se pensa e suficientes para demonstrar 
inumeráveis proposições". 

Essa demonstração se faz por meio da segunda operação intelec
tual, a dedução, pela qual "compreendemos todas as coisas que são 
conseqüência de certas outras". (Regulae, I I I . ) A dedução cartesiana 
é bem diferente do silogismo escolástico: o silogismo é uma ligação 
entre conceitos; a dedução, a união entre verdades; a união dos três 
termos do silogismo está sujeita a regras complicadas, que se aplicam 
mecanicamente para saber se o silogismo é concludente. A dedução é 
conhecida por intuição, com tal evidência que "pode ser omitida se não 
se â percebe, mas nela a inteligência menos habituada ao raciocínio não 
pode equivocar-se". O silogismo caracteriza-se por relações fixas entre 
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conceitos fixos, relações que, percebidas ou não, existem. A dedução 
é o "movimento contínuo e ininterrupto de um pensamento que per
cebe cada coisa, uma a uma, com evidência. (AT , X, 369.) Não há, 
pois, lugar na dedução cartesiana, senão para proposições certas, ao 
passo que o silogismo admite proposições prováveis. 

Todas essas diferenças se explicam, facilmente, se se percebe que 
o tipo da dedução é a comparação de duas grandezas, por meio de 
uma unidade de medida. "Todo conhecimento que não se adquire pela 
intuição pura e simples adquire-se pela comparação de dois ou mais 
objetos entre s i . . . Em todo raciocínio, só por comparação conhece
mos, precisamente, a verdade. . . Se há, no ímã, um gênero de ser ao 
qual nosso entendimento nunca percebeu como semelhante, - não se 
deve esperar que o conheçamos pelo raciocínio:" (Regulae, XIV.) A 
natureza de uma coisa desconhecida é determinada por meio de suas 
relações com as coisas conhecidas. Como o termo desconhecido de uma 
equação não está fora de suas relações com quantidades conhecidas, 
e extrai sua natureza dessas relações, ocorre assim com toda verdade 
conhecida por dedução. Não se trata, como em Aristóteles, de ver se 
um atributo pertence ao sujeito, cuja natureza é conhecida com ante-
rioridade, mas de determinar a própria natureza do sujeito, como o ter
mo de umà progressão é inteiramente determinado em virtude da razão 
da progressão que o engendra. A dedução cartesiana é uma solução do 
problema da determinação de essências, contra a qual se chocava o 
peripatetismo. 

Intuição e dedução não são o método. O método indica "como se 
deve fazer uso da intuição, para não cair no erro contrário à verdade, 
e como se deve operar a dedução, para que cheguemos ao conhecimento 
de todas as coisas". (Regulae, IV.) Sabe-se que o matemático, para de
monstrar uma proposição, escolhe, dentre as proposições certas que a 
intuição e a dedução põem a sua disposição, as que são utilizadas num 
caso apresentado. A verdade nova será devida à convergência de pro
posições. O que Descartes censura aos matemáticos é que não dizem 
como operam essa escolha, pelo que parece ser fruto de um "feliz aca
so" . (Regulae, IV.) Todo o problema do método é proporcionar regras 
para essa escolha; "todo o método consiste na ordem e disposição das 
coisas para as quais é necessário voltar o espírito, para descobrir alguma 
verdade". (Regulae, V.) Não se trata de aprender a ver a verdade ou 
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deduzi-la, mas de escolher, infalivelmente, as proposições que interessam 
a determinado problema. 

Chega-se a esse resultado mediante um exercício que Descartes des
creve na regra VI. Podem-se distinguir, aí, três tempos: "Primeiro, é pre
ciso recolher, sem escolha, todas as verdades que surgem; depois, ver, 
gradualmente, se se podem deduzir outras; e, destas últimas, outras mais, 
e assim por diante." Destarte, deduzo, uns dos outros, números em 
proporção contínua, dobrando sempre o precedente. "Isso feito, é pre
ciso refletir, atentamente, sobre as verdades encontradas, e examinar, 
com cuidado, por que foi possível encontrar algumas mais facilmente 
do que outras, e quais são." Assim, na progressão precedente, encon
tro, facilmente, o termo seguinte, dobrando o antecedente; mas encon
tro, com maior dificuldade, a proporção média a intercalar entre os 
extremos 3 e 12, porque é preciso, da proporção que existe entre 3 
e 12, deduzir outra proporção, que permitirá determinar a média. Por 
último (terceiro tempo) , "saberemos, assim, quando abordar determi
nada questão, por que parte será conveniente começar". Desse modo, 
o método, segundo as Regulae, consistiria, antes de tudo, em levar o 
espírito à posse de alguns esquemas, que permitiriam saber, ante um 
problema novo, de quantas verdades e de que verdades depende sua 
solução. Não se trata de "retê-los na memória (como as regras do si
logismo), mas de formar os espíritos, de tal sorte que, todas as vezes 
em que haja necessidade, descobrem-nas de imediato". A descoberta 
da ordem não se faz pela aplicação mecânica de uma regra, mas forti
ficando o espírito pela prática de suas faculdades espontâneas de de
dução. 

Segue-se que o método deve habituar-nos a distinguir entre a coisa 
cujo conhecimento não depende de nenhuma outra e aquela cujo co
nhecimento é sempre condicional; entre o absoluto e o relativo. As 
duas noções dependem, ademais, da natureza do problema considerado. 
Em uma progressão geométrica, o absoluto é a razão que permite de-
terrninar todos os termos. Na medida de um corpo, o absoluto é a uni
dade de volume. Na medida de um volume, a unidade de um compri
mento. É, de modo geral, a condição última da solução de um problema. 

Todo o método consiste na ordem? No primeiro momento, a enu
meração, objeto da regra VII , parece ser menos uma regra de desco
berta do que um processo prático para aumentar o alcance da intuição. 
É de recordar que a dedução é um movimento ininterrupto, uma como 
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cadeia de verdades. Após haver apreendido, intuitivamente, o laço que 
une uma verdade à sua vizinha, pode-se (e trata-se da enumeração) 
"percorrer, rapidamente, as diversas cadeias, para, quase sem o re
curso da memória, apreendê-las de golpe". As evidências sucessivas ten
dem a transformar-se em evidência única e instantânea, onde, de um 
só golpe de vista, apreende-se a ligação entre a primeira verdade e a 
última. Mas a enumeração parece, também, designar uma operação algo 
diferente: "Se fosse preciso, diz Descartes, estudar, separadamente, ca
da uma das coisas em relação com o fim a que nos propomos, a vida de 
nenhum homem seria suficiente, seja porque são demasiado numerosas, 
seja porque se repetiriam freqüentemente a nossos olhos." A enumeração 
é umá escolha metódica, que exclui tudo o que não -é necessário ao 
problema apresentado e que evita, notadamente, o exame de inúmeros 
casos particulares, reduzindo as coisas a classes fixas, como se redu
zem, pôr exemplo, todas as seções cênicas a três classes, segundo o 
plano que corta o cone seja perpendicular, paralelo ou oblíquo a seu 
eixo. 

"É de notar, escreve Descartes a Mersenne, que não ordeno as 
matérias, mas somente as razões." (AT, III, 260.) Esse é o traço dis
tintivo do método cartesiano; à ordem real de produção, ele substitui a 
ordem que legitima nossas afirmações sobre as coisas. Daí, os quatro 
famosos preceitos do Discurso, de que é fácil ver, agora, o sentido: 
"O primeiro era não aceitar por verdadeiro nada que eu não conhe
cesse evidentemente como tal . . . e de não aceitar em meus juízos senão 
aquilo que se apresentasse tão clara e distintamente a meu espírito, de 
modo a não ser possível colocá-lo em dúvida." Esse preceito exclui 
qualquer outra fonte que não proceda da luz natural da inteligência; 
a clareza de uma idéia é a própria presença dessa idéia no espírito atento. 
A distinção é um conhecimento do que contém a idéia em si mesma, 
conhecimento tal que seja impossível confundi-la com outra. N ã o é, 
certamente, a luz natural que constitui o método, porque não se apren
dem a intuição ou a dedução; mas pode-se aprender a utilizá-las somente. 
"O segundo, de dividir as dificuldades que eu examinasse em tantas 
parcelas quantas pudessem ser e fossem exigidas pa ra melhor compreen
dê-las. O terceiro, de conduzir por ordem meus pensamentos, começando 
pelos objetos mais simples e mais fáceis de serem conhecidos, para subir, 
pouco a pouco, como por degraus, até o conhecimento dos mais com
postos; e, supondo mesmo certa ordem entre os que não se precedem na-
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ruralmente uns dos outros. Essas são duas regras da ordem, a primeira 
prescrevendo separar as naturezas simples e o absoluto de um problema 
(pesquisa das equações do problema) ; a segunda referindo-se, de ma
neira bem clara, à formação dessas espécies de esquemas mais ou me
nos complexos, que a Regulae (composição de equações) nos dá a co
nhecer. "E o último, em fazer enumerações, tão completas e visões tão 
gerais que eu estivesse seguro de nada haver omitido." B a enumeração 
que investiga, metodicamente, tudo que é necessário e suficiente para 
resolver uma questão: porque assim o demonstram as palavras aditas 
à t radução latina do Discurso (tam in quaerendis mediis quam in dif-
ficultatibus percurrendis), e não se trata de retomar, pela memória, 
as demonstrações uma vez feitas, mas de descobrir tudo o que é ne
cessário para fazê-las. 

I I I . A "METAFÍSICA 

Descartes escrevia a Mersenne, em 15 de abril de 1630: "Penso 
que todos aqueles a quem Deus deu o uso da razão estão obrigados a 
utilizá-la, principalmente para esforçar-se em conhecê-lo e conhecer-se 
a si mesmos. Foi por aqui que comecei meus estudos, e vos direi que 
nunca teria sabido encontrar os fundamentos da física se não tivesse 
seguido este caminho." Assim, a metafísica, que é o conhecimento de 
Deus e de si mesmo, responde, em Descartes, a uma série de exigên
cias: é obrigação de um cristão usar a razão para lutar contra as ne
gações dos libertinos; ademais, a metafísica é a primeira questão exigida 
pela ordem metódica; por último, a física não pode alcançar a certeza 
se não se apoia na metafísica. 

Dessas três razões, a primeira nos mostra Descartes empenhado na 
campanha contra os libertinos. Sabe-se a espécie de missão que re
cebera do cardeal Bérulle antes de seu retiro~na Holanda. E, a esse 
respeito, Méditations estão na linha da apologética racionalista, que vi
mos nos começos do século X V I (t, I, fase. 3"). Descartes a quis assim; 
e repete, muitas vezes, que sustenta a causa do Deus". (AT, I I I , 240 . ) 
Procura, com Méditations, a aprovação dos teólogos da Sorbonne, e 
são exclusivamente a eles destinadas, por encargo de Mersenne. É claro 
que sua metafísica se insere nesse movimento religioso. É bastante assi
nalar o uso que dela fizeram os teólogos filósofos da segunda metade 
do século: Bossuet, Arnauld e Malebranche. 
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Entretanto, este é só um aspecto exterior do pensamento de Des
cartes: o importante é o lugar que ocupa no sistema. O conhecimento 
de Deus que esse pensamento nos dá não é, para Descartes, um fim, 
mas um meio. Descartes pensa que o fim a que se propusera, "aplicar 
juízos sólidos e verdadeiros sobre todos os objetos que se apresentem", 
não podia ser alcançado sem buscar em Deus a base da certeza que está 
em jogo, a certeza das matemáticas e da física, sobre as quais re
pousam todas as artes que concorrem para a felicidade do homem: 
mecânica, medicina e moral. "Eu vos direi confidencialmente, escreve 
a Mersenne, que essas seis meditações contêm todos os fundamentos 
de minha física, embora não seja preciso dizê-lo." Nunca Descartes fez 
intervir, espontaneamente, na trama de. sua filosofia, o menor dogma 
especificamente cristão ou católico. Ele afirma sua fé, não tanto como 
filósofo, mas como cidadão de um país ligado à religião, na qual Deus 
lhe fizera a graça de haver nascido. Esse relacionamento, cuja since
ridade é manifesta, implica, naturalmente, a convicção de que nenhu
ma verdade filosófica pode ser incompatível com a verdade dos dogmas 
revelados (o que é idéia corrente nas relações da fé e da razão do 
tomismo); assim, quando os teólogos lhe criticam a teoria da matéria, 
ao afirmarem que ela não está de acordo com o dogma da transubstan-
ciação, Descartes esforça-se por mostrar a compatibilidade. Vê-se, assim, 
de què maneira tortuosa e acidental se introduz a preocupação do dog
ma, e quanto a visão cartesiana do universo é fundamentalmente inde
pendente. 

Desde o primeiro momento, o eminente papel da metafísica devia 
ter aparecido aos olhos de Descartes. Ao escrever as Regulae, anuncia 
que, "algum dia", demonstrará certas verdades da fé, isto é, prova
velmente, a existência de Deus e a imortalidade da alma. Em 1628. 
quando ainda não tinha clareza em relação a sua física, compõe um 
"pequeno tratado de metafísica". O diálogo inacabado, De la Recherche 
de la Vérité, escrito, provavelmente, em Estocolmo, no último a n o . d e 
vida, começa também pela alma racional e por seu autor, de onde se 
pode deduzir "o que há de mais certo no tocante às outras criaturas". 
(AT , X, 505.) Tal preocupação jamais abandonou Descartes: o Dis-
cours, em 1637; as Méditations e os Príncipes, cuja primeira parte, na 
qual é exposta a metafísica, se intitula Príncipes de la connaissance hu-
maine, estão acordes em que nenhuma certeza é possível, se não se 
apoia sobre a existência de Deus. 

http://ano.de
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É difícil imaginar quanto essa tese devia parecer paradoxal aos 
contemporâneos de Descartes: na Escolástica, a afirmação da existência 
de Deus empresta sua certeza à das coisas sensíveis, de onde se remonta 
até ele como de um efeito a uma causa. Por caminho inverso, o neopla-
tonismo parte da intuição de um princípio divino, para ir de Deus como 
causa às coisas como efeitos dessa causa.. Parece haver aí uma alterna
tiva, à qual, entretanto, escapa o pensamento de Descartes. E as duas 
primeiras fases de sua metafísica demonstram a impossibilidade de qual
quer uma das vias: a dúvida metódica, ao mostrar que não há nenhuma 
certeza nas coisas sensíveis, nem mesmo nas coisas matemáticas, impe
de de ir das coisas a Deus. A teoria das verdades eternas interdita derivar 
de Deus, como modelo, a essência das coisas. 

I V . A METAFÍSICA {continuação): TEORIA DAS VERDADES E T E R N A S 

Consideremos, de início, a teoria que Descartes expôs em suas car
tas, a partir de 1630, mas que não reproduziu em suas obras publicadas. 
Conhecem-se os pontos de vista platônicos, que sempre reencontramos, 
e que atravessaram a Idade Média e o Renascimento. A essência de uma 
coisa criada é participação da essência divina, se bem que não exista 
outro conhecimento que o da essência divina, conhecimento que, degra
dado, eclipsado, inadequado ao aplicar-se às coisas criadas, não se aper
feiçoará, tanto quanto é possível a uma criatura, senão na visão ilumi-
nativa. Conclui-se, também, que Deus é o criador das existências, mas 
não das essências, as quais são apenas participações de sua essência 
eterna. E Descartes quer que as essências das coisas criadas sejam, não 
menos que as existências, criadas por Deus. "As verdades matemáticas, 
às quais chamais eternas, foram estabelecidas por Deus, e dele depen
dem inteiramente, tanto quanto o resto das criaturas. Com efeito, dizer 
que essas verdades são independentes dele é falar de Deus como de Jú
piter ou Saturno e sujeitá-lo ao Estige e aos destinos (15 de abril de 
1630 . ) " O possível e o bem não são como regras às quais se submete 
a vontade de Deus ao criar as coisas, o que •limitaria sua onipotência. 
Não são possíveis senão "as coisas que Deus quis tornar verdadeira
mente possíveis (maio de 1644)" , e "a razão de sua vontade depende 
do que quis fazer". Qual a razão dessa adesão à liberdade de Deus, 
da qual o oratoriano Gibieuf, amigo de Descartes, fazia objeto de uma 
obra, surgida em 1630? É que essa teoria é a única compatível com o 
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conhecimento perfeito das essências, para o entendimento finito do 
homem. "Não há [dessas verdades eternas] nenhuma em particular que 
não possamos compreender, se nosso espírito pretende cons iderá - la . . . 
Ao contrário, não podemos compreender á grandeza de Deus, ainda 
que a conheçamos (16 de abril de 1 6 3 0 ) . " Ao admitir entre Deus e 
as essências das coisas finitas um laço de criatura a criador e não um 
laço de participação, Descartes tornava impossível toda metafísica ou 
física que tivesse a ambição de deduzir, racionalmente, as formas do 
ser e do conhecimento de sua origem primeira. Ele pode fazer de Deus, 
não o modelo, mas a garantia de nosso entendimento, isto é, segundo o 
preceito geral de seu método, seguindo, não a ordem de produção de 
Deus às coisas, mas "a ordem das razões", que mostra como uma ver
dade pode engendrar outra verdade, como a verdade da existência de 
Deus é, para nós, o princípio de outra verdade. 

V. A METAFÍSICA (continuação): A DÚVIDA E O " C O G I T O " 

Nas três exposições acerca da metafísica, que Descartes deu a pú
blico (Discours, IV parte; Méditations e Príncipes, livro I ) , seguiu sem
pre a mesma ordem: a dúvida sobre a existência das coisas materiais e 
sobre a certeza das matemáticas, a verdade inabalável do Penso, logo 
existo, a demonstração da existência de Deus, a garantia que essa exis
tência dá a nossos juízos, fundados em idéias claras e distintas, as cer
tezas, que daí resultam, acerca da essência da alma, que é o pensamento, 
da essência do corpo, que é a extensão, e da existência das coisas ma
teriais. A metafísica vai, pois, da dúvida à verdade, ou melhor, de um 
primeiro juízo certo, implícito na própria dúvida, o Cogito, a juízos 
aproximados cada vez mais numerosos, porque só a verdade pode pro
vocar a verdade. 

Os acadêmicos e os cépticos, desde o século I I I antes de nossa 
era, haviam acumulado razões para duvidar das coisas sensíveis. Des
cartes retoma essas razões. Nas ilusões dos sentidos, nos sonhos, cre
mos verdadeiras coisas que, depois, verificamos serem falsas, razão 
suficiente para desconfiar dos sentidos que já nos enganaram. Mas, se 
seus argumentos são os mesmos que os dos cépticos, suas intenções são 
bem diferentes. Em resposta ao sensualista Hobbes, Descartes expõe a 
razão dessa dúvida. "Sirvo-me delas (das razões de duvidar) em parte 
para preparar o espírito dos leitores para a consideração das coisas 
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intelectuais e para distingui-las das corporais, a que me têm parecido 
sempre necessárias." E declara em Abrégé des méditations: "Ela [a 
dúvida] prepara-nos um caminho muito fácil, para acostumar nosso 
espírito a separar-se dos sentidos", separação que é a própria condição 
da certeza. 

A dúvida concernente a coisas materiais é, pois, uma dúvida me
tódica, uma ascese, comparável ao esforço do prisioneiro de Platão 
para voltar-se para a luz. Descartes utiliza o cepticismo para tomar 
consciência, na nulidade do sensível, da realidade espiritual. Os teó
logos que fizeram objeções a Descartes não se equivocaram, e as obje-
ções contra a dúvida vieram, não deles, mas dos sensualistas Hobbes 
e Gassendi. 

A dúvida cartesiana, em certo sentido, vai bem mais longe que a 
dúvida céptica. Isso porque, uma vez estabelecida uma razão da dúvi
da, por leve que seja, Descartes não hesita em supor outras razões, que 
acrescentem e levem a seu ápice a pequena dúvida, procedendo, em 
relação a isso, diz ele a Gassendi, como os que "aceitam coisas ; falsas 
por verdadeiras, com o fim de aclarar plenamente a verdade't;. como 
exemplo, os geômetras, que "juntam novas linhas a determinadas fi
guras". Assim, torna-se possível a "dúvida hiperbólica", que incide 
sobre as proposições matemáticas: essa dúvida, tão extraordinária, pois 
leva a considerar por incertos os conhecimentos tidos por mais exatos, 
é possível, mediando a hipótese de um "gênio maligno", ao qual se atri
bui onipotência. Essa suposta potência é tal que pode fazer com que 
me engane "todas as vezes que eu acrescente dois e três, ou que nu
mere os lados de um quadrado, ou julgue algo ainda mais fácil". São, 
pois, os conhecimentos dados em Regulae, como intuitivos, que fazem 
duvidar da hipótese do gênio maligno. Mas como conceber a possibili
dade de semelhante dúvida, sem cuidar do Deus de Descartes, que de
cretou as verdades eternas como fruto de sua onipotência? Se supuser
mos, em lugar de Deus, de quem, ainda, não conhecemos a existência, 
um gênio com o mesmo poder, mas que é "maligno", ele seria capaz 
de mudar a verdade das coisas no mesmo instante em que as percebe
mos e fazer, assim, com que nos enganemos. 

Noutro sentido, a dúvida cartesiana, entretanto, vai menos longe 
do que a dos cépticos: detém-se ante "noções tão simples que, por si 
mesmas, não nos fazem ter o conhecimento de que algo existe (Prín
cipes, I, 10 ) " , de tal modo que as noções de pensamento ou de exis-
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tência, ou noções comuns, tenham, por exemplo, este princípio: deve 
haver, pelo menos, tanta realidade na causa eficiente e total quanto em 
seu efeito. Além disso, é de natureza diferente da dúvida céptica, por
que, ao passo que o céptico se mantém na dúvida, Descartes quer que 
se convenha em considerar como. efetivamente falsas todas as proposi
ções que dêem o menor motivo à dúvida, não oferecendo, assim, ne
nhuma mediação entre a certeza e a falta de certeza. 

Essa dúvida não teria saída, se Descartes, como os filósofos ante
riores, visasse somente a seus objetos, pois todos são objetos de conhe
cimento, os inteligíveis como os sensíveis. Não se pode, pois, como o 
prisioneiro de Platão, voltar-se pára um mundo de realidades que esca
pariam à dúvida. Mas considera essa incerteza em si mesma, na me
dida em que é um pensamento em meu pensamento. Sob esse aspecto, 
minha dúvida, que é meu pensamento, está unida à existência desse eu 
que pensa. Não posso perceber que eu penso, sem ver, com certeza, 
que eu existo: Cogito, ergo sum. Se eu viesse a duvidar dessa relação, 
tal dúvida implicaria novamente minha afirmação. A certeza de minha 
existência como pensamento é a condição de minha dúvida. Assim, Des
cartes chega a um primeiro juízo de existência, substituindo à vã pro
cura dos objetos a reflexão sobre aquilo mesmo que procura. 

A função do Cogito, em Descartes, e dupla: dá um tipo exemplar 
de uma proposição verdadeira e prepara a distinção radical de alma e 
corpo. O Cogito é certo, porque eu percebo clara e distintamente a 
união entre meu pensamento e minha existência. Posso, pois, conside
rar como verdade tudo o que perceba com a mesma evidência. Essa 
evidência repousa numa ligação, uma dedução, o progresso de uma 
noção a outra, a noção de meu pensamento à de minha existência. 
Não se trata de uma identidade como a que os metafísicos antigos* de 
Parmêmdes a Plotino, tentavam estabelecer entre 0 pensamento e o 
ser, buscando alcançar a verdade total do universo no interior do pen
samento. Não se deve ver no Cogito essa forma de apreensão total do 
real, que Plotino encontrava na própria intuição de umá alma coexten-
siva a toda realidade. Descartes adverte-nos: o Cogito não é "uma ilus
tração do espírito pela qual vê, à luz de Deus, as coisas que lhe agra
dam descobrir por uma impressão direta da claridade «Jivina sobre nos
so entendimento" ( A T , V, 133) . É, quando muito, "uma prova da ca
pacidade de nossa alma em receber de Deus um conhecimento intuitivo". 
E, sobretudo, testemunha^que o espírito pode ter certeza plena e com-
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pleta de um objeto particular, sem uma certeza total incidindo sobre 
todo o real. O espírito humano é tão limitado, que não pode perceber 
distintamente, de cada vez, senão um pequeno número de objetos. A 
certeza deve ser instantânea para ser efetiva. Se o espírito, como acre
ditavam muitos metafísicos depois de Descartes, fosse tal que não ti
vesse certeza de nada, não seria possível uma ciência verdadeira. 

Unicamente nesse sentido é que o Cogito é o tipo de qualquer cer
teza que poderia alcançar-se. Mas não se segue que tais certezas devam 
ser alcançadas pela mesma via, a saber, pela reflexão sqbre si. Pela re
flexão sobre seu pensamento, Descartes não encontra e não encontrará 
outra existência que a existência de seu próprio pensamento. E não é, 
absolutamente, daí que deduzirá a existência de Deus e da matéria. 
O Cogito nada tem a. ver com um idealismo que buscasse determinar, 
progressivamente, todas as formas da realidade como condições, da re
flexão do eu sobre si mesmo. 

A segunda função do Cogito no sistema é de preparar a distinção 
da alma e do corpo, sobre a qual repousa toda a física de Descartes. 
Eu me conheço como ser pensante e unicamente como tal. Sem dúvida, 
só pelo Cogito não posso ainda saber se também sou matéria, fogo sutil 
ou qualquer outra coisa. Eu me conheço como ser pensante, mas não 
sei ainda se não sou senão um ser pensante. Doutra parte, podemos 
ter a certeza de nosso ser como ser que pensa, que sente, que quer, sem 
nada saber da existência do corpo. É preciso distinguir entre o meca
nismo desses atos, que supõe, talvez, condições corporais que ignoro 
completamente, e o fato de que os "apercebemos imediatamente por nós 
mesmos", caráter comum, segundo o qual "não só entender, querer, ima
ginar, mas também sentir é a mesma coisa que pensar". (Príncipes, I, 9.) 
Seria erro procurar definir a operação do espírito segundo o objeto ao 
qual se relaciona. Assim, os corpos passam a ser conhecidos pelajsen-
sação. Mas„ se eu procuro saber como conheço um pedaço de cera, que 
era, de começo, olorante, consistente e frio, e perdeu todas essas qua
lidades pela fusão, ou como conheço sua flexibilidade, que é a capa
cidade de receber uma infinidade de mudanças 'de forma, percebo cla
ramente que não a conheço nem pelos sentidos (posto que todas as 
qualidades sensíveis mudam de um estado a ou t ro ) , nem pela imagi
nação (que não pode apreender uma infinidade de formas) , mas "pela 
única inspeção do espírito". A ação do espírito não está, porém, defi
nida por seu objeto ou limitada por ele; o corpo não é conhecido pela 
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sensação: afirmação de imenso alcance. Não há, como admitira todo o 
platonismo inerente ao pensamento medieval, uma realidade corpórea, 
objeto dos sentidos, e uma realidade inteligível, objeto do intelecto ou 
entendimento. O entendimento não é determinado do exterior por seus 
objetos, mas de dentro por sua exigência interna de clareza e distinção. 

Quando os teólogos conheceram o Cogito de Descartes, Arnauld 
não deixou de salientar que Santo Agostinho dissera a mesma coisa. 
Ele serviu-se, com efeito, deste pensamento: "Si fallor, sum", para fu
gir ao cepticismo. Ademais, em De Trinitate, demonstrou por ele que 
a alma é espiritual e distinta do corpo. E também, por ele, fez ver na 
alma a imagem da Trindade divina. Não é duvidoso que Descartes te
nha conhecido os textos de Agostinho. Mas o Cogito, em Santo Agos
tinho, não termina por uma dúvida comparável à dúvida metódica de 
Descartes, nem conduz a investigações como a física. Se ele sofreu essa 
influência, conscientemente ou não, utilizou-lhe o pensamento como uti-
tilizaria um teorema de Euclides numa demonstração de sua Geometria. 
O importante não é uma verdade simples e fácil de conhecer, mas o uso 
que dela se faz. Para julgar, é preciso, como disse Pascal a esse pro
pósito, "sondar como tal pensamento se situa em seu autor". Agostinho 
apreendeu conseqüências imediatas: aquisição de uma certeza e espi
ritualidade da alma. Mas não viu a "série admirável de conseqüências", 
que fazem dele o "princípio firme e sustentáculo de toda uma física". 1 

V I . A METAFÍSICA {continuação): A EXISTÊNCIA DE D E U S 

A certeza do Cogito limita-se à existência de nosso próprio pensa
mento. No primeiro momento, Descartes parece permanecer, inteira
mente, na linha do cepticismo, quando, tendo reduzido todo o nosso co
nhecimento às idéias que estão em nós, define a idéia como um simples 
modo de .pensamento, estabelecendo entre a idéia e o pensamento a 
mesma relação que existe entre "um pedaço de cera" e as "diversas for
mas que pode receber". Desde logo, a idéia é " tudo o que é concebido 
imediatamente pelo espírito", isto é, tanto um querer como um temor 
("quando quero ou temo, é porque concebo, ao mesmo tempo, que eu 
quero e temo; e esse querer e esse temor são postos por mim em nome 
das idéias") , tanto a idéia de um triângulo quanto a idéia de uma árvo-

1. De Vesprit géométrique, ed. minor Brunschvicg, p. 192. 
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re . A esse respeito, as idéias, em sua realidade formal ou essencial, são 
todas iguais, e não supõem outra coisa senão meu pensamento. É o 
solipsismo do céptico, ao reduzir todas as coisas aos modos de ser do 
seu eu, sem fazer diferença entre uma emoção e a noção de um objeto. 

É por outra via que Descartes abandona a dúvida. A dúvida é um 
ato da vontade, pelo qual retiramos os juízos de existência que havía
mos espontaneamente aplicado às coisas. Esse ato deixa inalteradas as 
idéias pelas quais nos representamos as coisas. As crenças mudam, mas 
não as noções. A dúvida existe não para nos acostumarmos a não sentir, 
a não perceber, a não ligar idéias, mas para não crer que os objetos 
dessas sensações, percepções e ligações existem. 

Nossas idéias (a palavra idéia significava na linguagem dos filó
sofos, herdada de Platão, "formas do entendimento divino" e modelos 
das coisas) continuam, entretanto, a ser representações ou. imagens 
das coisas. Têm uma "realidade objetiva", que é o ser da coisa repre
sentada, enquanto esse ser está no espírito. Ora, há, de uma parte, 
idéias que representam "verdadeiras e imutáveis naturezas", como as 
que os géômetras utilizam, a do triângulo, por exemplo, ou da exten
são; doutra parte, as idéias, como as de quente e frio, das quais não 
se pode dizer se representam uma natureza positiva ou uma privação. 

Eis, pois, descoberta, entre nossas próprias idéias, uma diferença 
de valor, a qual é decisiva e não admite a "suspensão" dos cépticos. 
Notemos que- as idéias da segunda classe são as que, ante a dúvida, 
nos impõem, de algum modo, por sua força e vivacidade, a crença 
em sua existência. Ora, são essas idéias (de calor ou de frio, por exem
plo, bases da física peripatética) que Descartes vai, impiedosamente, 
excluir de sua física; ao passo que não admitirá, como tendo direito à 
existência, senão as idéias da primeira classe. A distinção entre as duas 
espécies-de idéias é, pois, um dos momentos (e talvez o principal) desse 
vasto movimento de báscula, pelo qual Descartes transforma a física, 
até então, ciência das qualidades sensíveis, obscuras e fugazes, numa 
ciência que não admite mais do que verdadeiras e imutáveis naturezas. 
Mas aqui, também, deparamo-nos com uma das grandes dificuldades 
do sistema. A essa altura de sua exposição, não é se referindo a seu 
emprego futuro e a sua fecundidade na física, que Descartes tem o di
reito de lhes reconhecer um valor superior. É ante o desenvolvimento 
metódico, de que as idéias serão o ponto de partida, considerando-as em 
si mesmas. É claro que Descartes conhecia esse emprego, no momento 
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em que meditava sobre a metafísica. Mas é claro, também, que quis 
provar o valor dos princípios, independentemente de sua aplicação. Dá-
se conta, sem dúvida, de que a fecundidade explicativa de um prin
cípio é suficiente para conferir-lhe uma "certeza mora l" e que, fora de 
toda metafísica, se os princípios do mecanicismo servissem para explicar 
muitos fenômenos da natureza, teriam esse gênero de certeza. Mas é 
somente "se apoiando na metafísica" que se pode dar-lhes uma "cer
teza mais que moral". (Príncipes, Liv. IV, art. 205.) Eis porque Des
cartes é levado, antes mesmo de abandonar a dúvida, a separar tudo o 
que há de perturbador e confuso nos objetos dos sentidos de tudo o 
que é arbitrário e irregular na imaginação, essas naturezas verdadeiras 
e imutáveis de que encontra um exemplo familiar nos objetos das ma
temáticas. 

O inatismo de Descartes não faz senão formular essa separação. 
Ele quer dizer que há idéias com as quais o intelecto começa a pensar, 
retirando-as de si próprio. Afirma a independência e anterioridade da 
série de pensamentos metodicamente encadeados, por oposição à série 
arbitrária de impressões dos sentidos e da imaginação. O inatismo não 
é essa doutrina estranha que Locke quis refutar, a doutrina de uma 
experiência interna atual e constante de todos os princípios de nossos 
conhecimentos. O inatismo das idéias consiste na disposição e, por assim 
dizer, na vocação que o entendimento tem para pensá-las. Estão inatas 
em nós como a gota e o cálculo renal são hereditários em certas famí
lias. Como a reminiscência' platônica, o inatismo significa a indepen
dência do intelecto em suas pesquisas. Trata-se menos de uma questão 
de origem, afastada, como vimos, pelas condições do problema, do que 
de uma questão de valor. 

~ Quais são, pois, essas verdades e imutáveis naturezas, cuja reali
dade objetiva está no espírito? Graças à ascese da dúvida metódica, 
graças também às matemáticas, graças à maneira pelas quais são eli
minadas as idéias confusas dos sentidos, como a de calor, Descartes 
não deixa passar senão os objetos do entendimento puro, que são obje
tos de conhecimento muito fácil, e mesmo muito comum e vulgar, co
mo os de número, pensamento, movimento e extensão. As essências, 
em lugar de ser, como em Aristóteles, alcançadas dificilmente e sempre 
incompletamente, por um longo esforço, aqui são apreendidas, ime
diatamente, como pontos de partida. 
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É a consideração dessa realidade objetiva que leva Descartes à 
existência de Deus. Quanto a seus objetos, as idéias não são todas iguais, 
mas existe mais perfeição em umas do que em outras; na idéia de um 
anjo, por exemplo, há mais perfeição do que na de um homem. A ques
tão de saber como as idéias são comparáveis, sob esse ponto de. vista, 
á difícil de resolver. O importante para Descartes é que tal comparação 
supõe, em todo caso, a idéia do ser absolutamente perfeito, que é como 
o termo ao qual se referem todas as nossas comparações. Essa "verda
deira idéia" estava secretamente presente, desde o começo da meditação 
metafísica: "Como seria possível que eu pudesse conhecer que duvido e 
que desejo, isto é, que me falta algo, e que eu não sou de todo per
feito, se não tivesse em mim nenhuma idéia de um ser mais perfeito 
do que eu, por meio da comparação com a qual posso conhecer os 
defeitos de minha natureza?" Assim, a idéia de perfeito e infinito não 
somente é uma "idéia muito clara e muito distinta", uma vez que con
tém mais realidade objetiva do que qualquer outra, mas é a primeira 
e a mais clara de todas, e relativamente à qual concebo os seres fini-
tos e limitados. Não se pode, pois, dizer, com os teólogos das segundas 
e quartas objeções, que ela é fabricada pelo espírito, que, arbitraria
mente, aumenta e reúne, em um ser fictício, as perfeições que ideou. 

Daí um primeiro argumento para provar a existência de Deus. 
Ele se apoia no enunciado seguinte do princípio de causalidade: "Há , 
pelo menos, tanta realidade na causa como no efeito." Reconhecer-se-á 
aqui a velha máxima aristotélica: "Um ser em potência não pode pas
sar ao ato senão sob a influência de um ser em ato ." Um efeito não 
pode ter outra perfeição do que aquela que lhe dá a causa. Essa fór
mula não pode ter sentido plausível, senão quando a causa é concebida 
como um ser em ato e o efeito como algo que reside num ser em po
tência, que recebe essa influência (o bronze não pode, por si mesmo, 
converter-se em es tá tua) . Descartes faz aplicação desse princípio às 
idéias de nosSo pensamento, considerando-as como efeitos: "Há, pelo 
menos, tanta realidade formal na causa de uma idéia, quanto há de 
realidade objetiva nessa mesma idéia." A idéia de um novo mecanismo 
de relojoaria não é provável que nasça em qualquer um, mas sim na 
mente de um artesão naturalmente bem dotado e bem instruído. Para 
saber, portanto, se nossas idéias representam e exigem uma realidade 
"formal" diferente de nosso pensamento, isto é, a existência de um ser 
fora do pensamento, é suficiente examinar se temos bastante realidade 
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ou perfeição, para sermos os autores dessas idéias. Ora, é manifesto que, 
nós que somos seres imperfeitos, não podemos ser o autor da idéia do 
ser perfeito. Só o ser perfeito possui realidade bastante para produzi-la 
em nós. É, pois, necessário que exista, com as infinitas perfeições de 
que temos idéia. 

Esta prova é, ademais, confirmada pela argumentação seguinte: 
sou um ser imperfeito e tenho a idéia de um ser perfeito. Segue-se que 
não posso conceber-me como autor de meu ser; porque, se tivesse o 
poder de me criar, teria, a jortiori, o de dotar-me de todas as per
feições de 'que tenho idéia. Posso, pelas mesmas razões, eliminar as 
causas que fossem menos perfeitas do que Deus (pois teriam que dar-se 
todas as perfeições), e também meus pais, que. não são causas senão 
de meu corpo. Resta o fato de que eu seja criado pelo ser perfeito. 
Prova, em aparência, semelhante à prova a contingentia mundi, que parte 
de um efeito finito qualquer, para remontar à causa primeira, e bem 
diferente, porque Descartes parte de um pensamento finito, que pos
sui a idéia dessa causa primeira. 

Eis, pois, estabelecidas, duas existências: aquela de mim mesmo, 
enquanto ser pensante, e a de Deus, fora de mim. O que importa sa
lientar, o que faz a originalidade radical de Descartes, apesar do ma
terial estranho utilizado, é isto: só de coisas, de que temos uma idéia 
clara e distinta é que a existência pode ser estabelecida. Assim, o pen
samento ou o ser perfeito. No aristotelismo, uma máxima metódica é 
que a existência devia ser provada antes da investigação da essência, 
sob pena de não encontrar senão quimeras, como a figura do sátiro. 
Isso implica em que o juízo de existência pode ser estabelecido antes 
que se saiba o que é a coisa da qual se afirma a existência: atitude con^-
forme à do senso comum, que, por isso mesmo, é forçado a admitir 
muitas noções obscuras e mal definidas. A dúvida metódica baniu da 
existência, aos olhos do espírito humano, todo objeto de uma idéia obs
cura e confusa. Só podem ser estabelecidos juízos certos de existência, 
quando os sujeitos têm idéias claras e distintas. Se Descartes pôde 
prescindir da existência, para estabelecer a essência, é porque dispõe de 
um meio, de que Aristóteles não dispunha, de distinguir as "verdadeiras 
naturezas" das quimeras da imaginação. Não admitindo como existentes 
senão os objetos de idéias claras, alcança-se uma realidade em que o 
pensamento está, de certo modo, em si, e pode entregar-se a seu de-

• -
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senvolvimento metódico, sem receio de submergir em um oceano de 
realidades estranhas e impenetráveis ao espírito. 

Desta intenção de Descartes, a prova da existência de Deus é uma 
demonstração, mas também um meio de pô-la em ação. Recordemos, 
com efeito, que a dúvida hiperbólica mostrava o gênio maligno como 
um ser capaz de introduzir o erro no próprio seio de nosso pensamento 
claro e distinto. O que eqüivale a dizer que o pensamento não estava, de 
nenhum modo, em si. Ora, a demonstração da existência de Deus vem 
aniquilar a força da dúvida. O conhecimento dessa verdadeira natu
reza, que é a idéia do ser perfeito, mostra que o gênio maligno era uma 
quimera de nossa imaginação, porque, se um ser é onipotente, possui, 
ao mesmo tempo, todas as outras perfeições, e não poderia ser mali
cioso nem enganador. A existência desse ser bom é, portanto, uma ga
rantia de que não podemos enganar-nos nas coisas que percebemos 
clara e distintamente. Se "um ateu não pode ser geômetra", é porque 
não possui essa garantia de certeza. Se cometemos erros, não é por falta 
de entendimento, mas de vontade. Nosso entendimento é finito,: isto é, 
tem idéias obscuras e confusas, ao lado de idéias claras e distintas. Nos
sa vontade é infinita, o que significa que temos inteira liberdade de aderir 
ou não à cadeia de idéias que nos apresenta o entendimento. O juízo 
não é o conhecimento de uma relação, mas o ato da vontade, que adere 
a essa relação. Somos livres para agir, até o ponto em que só a luz de 
nosso entendimento determina o consentimento da vontade. E a dúvida 
metódica é a prova disso, como também a aplicação desse preceito. 

Há nisso verdadeira mudança do pensamento filosófico. Era idéia 
familiar ao tomismo que a verdade percebida pelo entendimento huma
no tinha seu fundamento no entendimento divino: "A verdade incriada 
e o entendimento divino não são mensurados nem produzidos; mas me
dem e produzem uma dupla verdade: uma nas coisas, outra em nossa 
alma." Por apagadas que estejam, nossas noções são, pois, imagens 
de razões inteligíveis das coisas, tais como estão em Deus. Nosso Co
nhecimento, garantido por ser reflexo do entendimento divino, está na
turalmente voltado para sua origem, e nossa verdadeira vocação está 
na vida eterna, onde esse reflexo irá converter-se em visão. Ao con
trário, o. conhecimento intelectual, para Descartes, não significa grau 
algum de participação no entendimento divino. Este é o momento de 
lembrar que, para ele, as essências, objetos do entendimento humano, 
são criaturas de Deus. Deduz-se, daí, que Deus é garantia de nosso co-
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nhecimento, não por um atributo relacionado com o entendimento, mas 
por atributos que se ligam a seu poder criador, sua onipotência e bon
dade. A vocação do entendimento humano não é, pois, consumar, na 
vida eterna, a visão das essências. O conhecimento claro e distinto, que 
era ponto de chegada e um fim, quando essas essências eram tidas como 
reflexos das que estão no entendimento divino, é, agora, ponto de par
tida para o espírito, que busca as combinações e os efeitos de tais essên
cias. A visão de Descartes vai além, vai para a constituição de um 
conhecimento metódico das coisas, em vez de retroceder para sua ori
gem transcendente. O destino natural do entendimento não tem por 
complemento um destino sobretunatural, e o pensamento da deslum
brante visão prometida aos eleitos em nada ofusca a perfeita clareza 
de nossas ciências humanas. A ciência vai, não do obscuro ao claro, 
mas do claro ao claro. Descartes, que relaciona nossa ciência a Deus, a 
ponto de dizer que um ateu não pode ser geômetra, separa, simultânea e 
radicalmente, toda visão teológica, dispondo-a no plano do entendimento 
humano, cuja certeza é garantida por Deus. 

Mas tinha Descartes o direito de resolver, assim, sua dúvida? É o 
que muitos de seus contemporâneos têm contestado. Descobriram nele 
um círculo vicioso, porque não se pode demonstrar a existência de 
Deus, senão fiado na evidência de idéias claras e distintas; e não é pos
sível confiar nessa evidência, a menos que a existência de Deus seja 
demonstrada. Descartes responde à objeção, dizendo que há duas espé
cies de certeza: a dos axiomas, que são conhecidos por simples golpe 
de vista, e dos quais não se pode duvidar, e a da ciência, que consiste 
em conclusões dependentes de raciocínios muito demorados. Nesses ra
ciocínios, podemos apreender, sucessivamente, cada uma das proposições 
que os compõem, e sua relação com a precedente. Mas, chegados a essa 
conclusão, lembramo-nos que percebemos as primeiras proposições com 
evidência, mas não as percebemos mais assim. Ora, a garantia divina 
é inútil -para os axiomas, mas necessária para a ciência. 

Essa resposta de Descartes é embaraçosa. De início, se a prova da 
existência de Deus é, como parece, um raciocínio demasiado longo e 
complicado, o círculo vicioso persiste. Ademais, Descartes parece ter 
levado a dúvida muito mais longe do que se supõe em sua resposta. 
Quando dizia que se pode duvidar do resultado de operações mais sim
ples, tais como contar os lados de um quadrado, não se limitava, certa
mente, às conclusões de um raciocínio. Finalmente, embora afastadas 
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essas duas dificuldades, subsistiria o que Descartes não teria podido di
zer, como, às vezes, se afirma, que Deus garante a memória, porque nada 
impedirá a memória de ser falível, de crermos que se percebe uma evi
dência, quando ela nada é. A fidelidade da memória não depende de 
nossa atenção. 

Quanto ao primeiro ponto, as provas da existência de Deus, Des
cartes pensa haver encontrado uma prova que se nos apresenta com a 
evidência de um axioma. É a que, exposta primeiramente no Discurso, 
é a última nas Meditações, chamada, habitualmente, de prova ontoló-
gica. A existência de Deus é deduzida, aí, de sua própria noção, do 
mesmo modo pelo qual as propriedades de um triângulo são extraídas 
da definição dessa figura. Desde que se compreenda que Deus é o ser., 
que possui todas as perfeições, uma vez que a existência é uma per
feição, vê-se, de imediato, que Deus possui existência. A existência é 
uma perfeição. A existência implica, com efeito, uni poder positivo 
que pertence à coisa que existe e a que lhe confere existência. Mas 
Deus, em sua idéia, revela-se a nós como potência infinita. Dizer que 
ele não existe é dizer que teria, em si, alguma potência não realizada; 
seria dizer que não é absolutamente perfeito, o que é contraditório. A 
esse respeito, Deus é causa de si (causa sui), potência que produz sua 
própria existência. E a essa prova se refere Descartes, quando diz que 
não crê "que o espírito humano nada possa conhecer com mais evidên
cia e certeza". Se a existência de Deus adquire, assim, a certeza de um 
axioma, a primeira dificuldade desaparece. 

Resta a segunda, já que a dúvida hiperbólica estende-se aos pró
prios axiomas. É preciso indicar uma distinção que Descartes fez, com 
precisão, ao responder a Régius. Régius lhe havia objetado que a ga
rantia divina não era necessária para os axiomas, cuja verdade é clara 
e manifesta por si mesma; ele responde: "Eu concedo, assim, por todo o 
tempo em que sejam claramente compreendidos (22 de maio de 1640) ." 
Não é, pois, possível duvidar de uma verdade, no mesmo instante em 
que se a percebe com evidência. Mas não se pode nunca concluir, en
quanto não se conheça a natureza de Deus, que a proposição, fosse 
ela um axioma, aparecer-nos-á com a mesma evidência. O que com
prova a bondade e a imutabilidade de Deus é a constância da evidência 
através do tempo. Desde logo (com a condição, bem entendido, de que 
nossa lembrança seja fiel), é bastante nos lembrarmos de haver per
cebido uma proposição com evidência, para estarmos certos de que ela 
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é verdadeira. A certeza provém de uma visão instantânea, e os instantes 
sucessivos são, em si mesmos, tão independentes uns dos outros, que 
não poderíamos concluir o que é a verdade, em certo momento, e o 
que será ela, no momento seguinte, se não tivéssemos, para ligar essa 
poeira de instantes, a imutabilidade d iv ina . 1 

V I I . A METAFÍSICA (continuação): A A L M A E O CORPO 

Não é sem motivo que Descartes insiste tanto na necessidade de 
eliminar as dúvidas que têm uma razão "tão leve e metafísica". Nisso 
se resume a certeza de sua física, que, sob esse aspecto, vai aparecer 
a seus contemporâneos como um tecido de paradoxos. O resultado dà 
teologia de Descartes é este: as idéias claras e distintas do entendimento 
humano são a medida das coisas e nos indicam as naturezas de que 
estão compostas. E a censura constante, que lhe é feita, consiste no se
guinte: o homem não tem o direito de fazer do pensamento, segundo a 
opinião de Gassendi, "a regra da verdade das coisas". Desse modo, 
Descartes é apresentado por seus adversários como um novo Protágo-
ras, que não se apoia em nada de sólido e resistente. 

Mas responde com segurança a Gassendi: "Sim, o pensamento de 
cada um, isto é, a percepção que tem de uma coisa, deve ser, para ele, 
a regra da verdade dessa coisa, isto é, que todos os ^juízos que dela 
faça devem estar conformes a essa percepção para serem válidos." 

Posso ter uma idéia clara e distinta de mim mesmo, enquanto ser 
pensante, e posso conceber esse ser pensante sem introduzir nenhuma 
noção do corpo. Tenho, pois, o direito, segundo a regra, de dizer que 
minha alma é uma substância pensante, completamente distinta do corpo. 

Como! objeta Arnauld, porque posso adquirir algum conhecimento 
de mim mesmo sem ò conhecimento do corpo, posso afirmar- que eu 
não me engano quando excluo o corpo da essência de minha alma? 
— Sem dúvida, já que atribuir materialidade à alma seria conferir-lhe 
um atributo que não entra no conhecimento que dela temos. Não há, 
portanto, nenhuma razão para fazê-lo. A espiritualidade da alma e sua 
distinção do corpo são, pois, verdades racionais e derivadas de suas 
noções. 

1. Cf. Jean W A H L , Du role de 1'idée de Vinstant dans la philosophie de 
Descartes, Paris, 1920. 
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O corpo, por seu lado, é distinto da alma, e não contém em sua 
substância senão o que pôde constituir, por si mesmo, o objeto de uma 
idéia clara e distinta, alheia a toda outra idéia. Tal é a extensão em 
três dimensões, objeto dos geômetras. Concebo-a, efetivamente, como 
podendo existir em si; é, pois, essa substância material que os físicos 
tanto têm procurado. E, devo, evidentemente, tomar por regra não con
ceder-lhe outras propriedades senão as que implicam a extensão^ tais 
como a figura e o movimento, e recusar-lhe todas essas qualidades: 
gravidade, leveza, calor, frio, de que o espírito não tem senão idéia obs
cura e confusa, e que não nos surgem, nunca, como modos de extensão. 

— Sem dúvida, objetará Régius, podemos conceber a substância 
pensante somente como pensante, e nada nos obriga a atribuir extensão 
à mesma substância; tampouco, nada há que nos impeça disso, "pois 
que esses atributos, pensamento e extensão, não são opostos, mas sim
plesmente diversos". Tal objeção parece já entrever a doutrina dè Spi-
noza, e à qual Descartes não pode responder, senão mostrando que o 
pensamento e a extensão são, ambos, um atributo essencial, e que uma 
substância não pode ter senão um atributo desse gênero. "Com relação 
a essas espécies de atributos, que constituem a natureza das coisas, só 
os que são diversos e não estão, de nenhuma maneira, compreendidos 
na noção um do outro podem convir a um só e mesmo sujeito. Por
que é o mesmo que se dissesse que um único e mesmo sujeito possui 
duas naturezas diversas." Mas como se pode dizer de um atributo que 
ele constitui a natureza de uma coisa? Sendo tal atributo "a razão co
mum na qual convém" tudo que se poderá dizer da substância, por 
exemplo, neste caso, que o corpo é suscetível de figura e movimento. 

Há, nesse dualismo, algo de completamente novo: sem dúvida, o 
peripatetismo, de uma parte, conhecia um pensamento separado do cor
po; e, doutra parte, a física corpuscular de Demócrito dava explicações 
mecânicas, as quais não faziam a alma intervir. Mas, desde logo, a pa
lavra pensamento, em Descartes, não quer dizer a mesma coisa que em 
Aristóteles. "Pela palavra pensar, entendo tudo o que se faz em nós, de 
tal sorte que o percebemos imediatamente por nós mesmos. Ê porque 
não somente entender, querer, imaginar, mas também sentir, são, aqui, 
a mesma coisa que pensar." Em Aristóteles, o intelecto estava isolado de 
funções ativas ou sensitivas, que exigiam o corpo; mas a dúvida metó
dica provou que o ato de sentir e de querer não supunham, jamais, a 
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existência do corpo; é, pois, a alma, na plenitude de suas funções, espi
ritual e pensante, a tal ponto que é preciso que "ela pense sempre". 

Quanto a Demócrito, seu mecanicismo não se contenta em não 
fazer intervir uma alma espiritual na explicação das coisas. Ele nega, 
completamente, a existência de tal alma. Aquilo que Descartes exclui 
por razões de método, Demócrito e Epicuro rejeitam por razões de sis
tema. Acrescente-se que a física corpuscular de Descartes, de que logo 
iremos falar, tem como ponto de partida não as idéias obscuras do 
átomo e do vácuo, mas a idéia clara da extensão. 

Estamos certos de que a substância pensante existe e que é dis
tinta do corpo. Sabemos que Deus existe; e, conquanto conheçamos a 
essência do corpo, que é extensa, ignoramos, ainda, se existem corpos 
fora de nós. A existência do corpo não é evidente; não está compreen
dida em sua idéia, e esta não possui perfeições tais, que não tenha po
dido ser produzida por nós. Resta a forte inclinação natural que temos 
em crer nessa existência. Mas a dúvida não demonstrou que essa incli
nação não obrigava à. adesão e que podia ser equilibrada por razões 
contrárias e igualmente poderosas? A situação não será, entretanto, a 
mesma, depois que conheçamos a Deus. Esse ser perfeito não pode que
rer que nossa inclinação natural nos desencaminhe, e sua bondade cons
titui para nós, também aqui, uma garantia. Tal é a prova cartesiana da 
existência do corpo. É bastante desconcertante, já que atribui à natu
reza a tendência à inclinação, uma virtude que não parece pertencer 
senão às idéias claras e distintas. Para apreciar-lhe o alcance, é preciso 
ressaltar que temos, em nós, uma faculdade, a imaginação, cuja exis
tência não é, de modo algum, necessária ao ser pensante como tal. Di
ferentemente do entendimento, ela não percebe seus objetos como pre
sentes, senão graças a "uma especial contenção do espírito", inútil à 
intelecção. É tão fácil captar pelo intelecto um miriágono como um 
pentágono, e, por exemplo, conhecer, com certeza, a soma dos ângulos 
de cada um deles. Mas a imagem do-primeiro é, ao contrário, inteira
mente confusa,, ao passo que se imagina ser mais fácil o segundo. Boa 
parte da matemática universal tem, ademais, servido para destacar o 
pensamento matemático da imaginação das figuras. A imaginação apa
rece, pois, como estranha ao que há de fundamental no espírito, como 
uma espécie de mortificação er perturbação difícil de explicar, a não 
ser por uma força exterior ao espírito. Portanto, por paradoxal que 
pareça, a afirmação da existência de coisas exteriores repousa na pre-



História da Filosofia 81 

sença, em nós, de idéias obscuras e confusas, que não entram em nossa 
idéia clara e distinta de extensão, que constitui a essência dessas mes
mas coisas. 

V I I I . A FÍSICA 

Se se quer expor a física de Descartes, do ponto de vista de sua 
contribuição efetiva à história dessa ciência, conviria isolar da metafí
sica, na qual se tem querido incluir, certo número de descobertas que, 
por sua origem, são totalmente independentes dela, pois são anteriores 
a 1627, isto é, à época em que busca, na metafísica, um apoio para 
sua física. A lei da velocidade da queda dos corpos, que expõe a Beeck-
mann, desde 1619, é uma investigação matemática, que supõe a lei de 
inércia (a conservação, no móbil, do movimento adquirido}, e que nada 
tem a ver com a causa da gravidade, que exporá mais tarde. A lei da 
igualdade do seno do ângulo de incidência e do ângulo de refração, que 
tem sido o ponto de partida da regra de fabricação de lentes, foi des
coberta por ele, em 1626, por uma experiência que descreve, indepen
dentemente da pretensa demonstração que dá, em 1637, em sua Dióp-
trica. No mês de outubro de 1637, Descartes dá, a Huyghens, uma "expli
cação dos engenhos, com ajuda dos quais se pode, mediante um peque
no esforço, erguer um fardo muito pesado". Esse pequeno tratado de 
máquinas, em que define o efeito da força (ação ou trabalho) unica
mente pelo deslocamento que produz na unidade de massa, sem levar
em conta a velocidade do movimento, introduz noções gerais, que ja
mais utilizou em sua física. 

Esse gênero de pesquisas conduzia a leis naturais de forma mate
mática, do mesmo tipo das de Kepler ou de Galileu. Orientado pela 
única experiência e a única técnica matemática (Descartes empregava, 
em 1619, para exprimir a lei da queda dos graves, o método dos indi
visíveis do geômetra Cavalieri), não implicava hipótese alguma acerca 
da constituição da matéria. Essa orientação para a expressão matemá
tica das leis da natureza desapareceu na física definitiva de Descartes. 
N ã o se encontra nos dois últimos livros de Príncipes nenhuma fórmula 
matemática, mas a descrição de combinações mecânicas, capazes de 
produzir os efeitos constatados pela experiência. Descartes parece con
vencido de que a prodigiosa complicação de causas impede de chegar 
a efeitos expressos em fórmulas simples. Não prossegue suas investiga-
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ções sobre a lei da queda dos graves e tacha de erro a lei do isocro-
nismo das .oscilações do pêndulo. Daí, esta estranha anomalia: Des
cartes, inventor de uma geometria analítica, que se tornará, mais tarde, 
o indispensável instrumento do físico, não encontra nela o menor empre
go em sua física. 

Notemos esse contraste, tão bem assinalado por Pierre Boutroux: 1 

Kepler, que fez intervir, na visão do universo, considerações estéticas, 
Galileu, cujo pensamento sobre o princípio de inércia permanece inde
ciso, ao descobrir as leis precisas, que permitem rigorosa previsão dos 
fenômenos, Descartes, que põe todo o esforço no rigor e precisão de 
princípios, tais como são expostos no segundo livro de Príncipes de 
la Philosophie, descreve, nos terceiro e quarto livros, os mecanismos que 
explicam as coisas aproximadamente, mas não permitem qualquer pre
visão. São esses princípios que vamos agora expor. 

A essência da matéria é a extensão. Segue-se que ela é infinita em 
pequenez, como em magnitude (isto é, é preciso rejeitar, ao mesmo 
tempo, os átomos insecáveis de Demócrito e o mundo finito de Aristó
teles), que é una (isto é, é preciso rejeitar toda distinção entre a ma
téria das coisas celestes e a dos elementos). Um corpo não é senão 
uma porção limitada da extensão, e dois corpos não podem se distinguir 
entre si, senão por sua figura e posição. Quando um dos dois se supõe 
em repouso, e quando a posição do segundo em relação ao primeiro 
não é a mesma em diferentes instantes, diz-se que está em movimento. 
Cada um dos corpos é, ademais, impenetrável, o que significa que dois 
corpos não podem estar no mesmo lugar. 

O problema físico consistirá em reduzir todos os efeitos e pro
priedades dos corpos, que a experiência nos fez conhecer, a uma com 1 

binação de corpos dados em figura e em posição relativa, e animados 
de certos movimentos, combinação semelhante à que podemos ver nos 
artifícios mecânicos inventados pelo homem. É sobre o modelo desses 
artifícios que Descartes imagina a constituição íntima dos corpos-na
turais. "A que, diz ele, falando de suas explicações mecânicas, o exem
plo de muitos corpos compostos pelo artifício dos homens me tem ser
vido muito, porque não reconheço nenhuma diferença entre as máqui
nas que os artesãos fazem e os diversos corpos que só a natureza comr 
põe, uma vez que os efeitos das máquinas dependem unicamente da 

1. Revue de métaphysique, novembro, 1921. 
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determinação de certos tubos ou molas, ou instrumentos que, devendo 
ter alguma proporção com as mãos dos que os fazem, são sempre tão 
grandes que suas figuras e movimentos se podem ver, enquanto os tubos 
ou molas, que causam os efeitos dos corpos naturais, são, ordinaria
mente, muito pequenos para que possamos percebê-los pelos sentidos. 
E é certo que todas as regras de mecânica pertencem à metafísica, en
quanto todas as coisas artificiais são, com isto, naturais." (Príncipes, 
IV, 203.) 

A mecânica não era conhecida pelos antigos, senão como o con
junto de processos que permitem ao homem produzir movimentos "vio
lentos", por exemplo, elevar pesos por meio de uma alavanca ou de 
uma cábrea. Não existia, pois, senão em escala humana. A física era, 
por oposição, o estudo dos movimentos "naturais", como a queda, isto 
é, de um movimento espontâneo que, não encontrando obstáculo, dirige 
o grave para seu lugar natural, o centro do mundo. Ora, num mundo 
infinito, não há mais centro nem lugar natural, nem, portanto, nenhum 
meio de distinguir entre movimentos naturais e movimentos violentos. 
Desde logo, também se concebe a necessidade da lei de inércia: um 
corpo é incapaz, por si mesmo, de mudar o estado de repouso ou de 
movimento. Se está em repouso, ali ficará, indefinidamente; e, se está 
em movimento, continuará, indefinidamente, a mover-se num sentido 
retilíneo e uniforme, a menos que esse estado não mude pelo choque 
com um corpo exterior. O choque é a única causa da mudança de esta
do, e essa causa é eminentemente mecânica. A estrutura mecânica é, 
pois, inteiramente independente da escala de magnitude, e é preciso 
no-la representar no invisível pela analogia com os mecanismos que 
experimentamos em escala visível. 

É essa analogia que constituía, aos olhos dos contemporâneos de 
Descartes, a verdadeira dificuldade de sua física: "Visto que na natu
reza, escrevia-lhe Morin, podemos encontrar tantos efeitos que não 
possuem semelhantes, como, entre outros, os do ímã. E, se vos disser 
o que sei das influências celestes, veríeis coisa bem diversa, já que não 
recebem, em sua maneira de agir, outras comparações que o próprio 
Deus." (AT, II , 411.) É em relação aos físicos com tal espírito que 
Descartes se referia, quando, em 1628, nas Régles, falava dos que, a 
cada efeito novo, estão "persuadidos de que é preciso buscar nova espé
cie de seres até então desconhecidos". 
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O mecanicismo de Descartes é, portanto, um mecanicismo de cho
que, já que o choque é a única ação modificadora do estado dos corpos. 
É preciso acrescentar que a ação do choque é instantânea, isto é, mo
difica o estado do corpo batido no mesmo instante em que tem lugar. 
A física de Descartes não conhece outra ação senão a instantânea. E, 
do mesmo modo pelo qual a dúvida metódica elimina qualquer outra 
certeza diferente da evidência imediatamente percebida, sua física eli
mina toda força cuja ação teria necessidade de duração para desen
volver seus efeitos. A própria ação da luz é instantânea e se transmite 
do corpo luminoso ao olho, assim como um impulso se transmite de 
um extremo a outro de um bastão rígido. Esse ponto é de tal impor
tância para Descartes, que ele chega a dizer que "se a experiência sen
sível mostrasse um atraso qualquer, toda sua filosofia seria destruída 
pela base". (AT, I, 308.) (Sabe-se que a velocidade de propagação 
da luz foi demonstrada por Roemer somente em 1675.) Com efeito, o 
menor atraso faria supor descontinuidade e um vácuo no intervalo entre 
a luz e o olho. 

De que forma esses instantes se unem um ao outro, se estão impos
sibilitados de continuar um no outro? Por certa lei de permanência, 
que repousa na imutabilidade e constância de Deus, lei que correspon
de, na física, ao que é, na teoria do conhecimento, a garantia divina da 
evidência. Trata-se da célebre lei da conservação da quantidade do mo
vimento: em qualquer momento do tempo, a quantidade de movimento 
impresso por Deus no universo, no primeiro instante, permanece idên
tica. A quantidade de movimento de um corpo é o produto da massa 
(avaliado segundo a grandeza geométrica do corpo) pela velocidade. 
O estado do universo, em dado instante, é, pois, equivalente ao estado 
do universo em não importa que outro instante: todas as dificuldades 
inerentes à mudança são eliminadas. 

Não restam outras modificações, senão às modificações instantâ
neas devidas ao choque. As sete leis do choque são dominadas pela re
gra que quer que a quantidade do movimento seja a mesma, depois e' 
antes do choque. Ensinam como a quantidade de movimento se reparte 
entre os dois corpos depois do choque e de que maneira a direção 
muda : 

Se dois corpos (que se supõem perfeitamente rígidos) são iguais e 
animados de igual velocidade, ambos se repelem mutuamente, depois 
do choque, com a mesma velocidade, e em direção oposta. Se um de-
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les é maior e se têm a mesma velocidade, o maior continua na mesma 
direção, com a mesma velocidade, e o menor conserva a mesma ve
locidade e toma direção Oposta. Se são iguais, e se um deles é mais 
rápido, o menos rápido rebota e o mais rápido conserva sua direção. 
Ademais, tomam velocidade igual, o mais rápido cedendo ao menos rá
pido a metade de sua velocidade. Se um é maior que outro, e se ó 
maior está em repouso, o menor rebota, conservando seu movimento, 
permanecendo o maior imóvel. Se, nas mesmas condições, é o menor 
que está em repouso, o maior continua o movimento na mesma direção, 
envolvendo o menor, ao qual transfere uma parte de seu movimento. Se 
são iguais, e se um está em repouso e outro em movimento, o corpo 
em movimento rebota, mas perde um quarto de seu movimento, que 
cede ao outro. Se os dois corpos vão no mesmo sentido, e se um tem 
mais velocidade do que outro, no instante em que ele o alcança, dois 
casos são possíveis: se a quantidade de movimento do mais lento ultra
passa a do mais rápido, o mais rápido rebota, conservando o movir 
mento; no caso contrário, o mais rápido arrasta o mais lento, comuni-
càndo-lhe uma parte de seu movimento. 

Essas "leis da natureza", ademais inexatas, aplicam-se a um caso 
ideal, porque supõem que os dois corpos considerados são perfeita
mente duros. Trata-se de uma ficção, que Descartes reconhece, e não 
é admitida senão "para que as coisas possam cair sob exame matemá
tico". Outra ficção: esses corpos não sofrem nenhuma influência da 
parte dos corpos que lhes estão vizinhos, o que é impossível fora do 
vácuo. Enquanto a lei de atração de Newton, que, no século X V I I I , será 
considerada como o tipo de uma lei da natureza, provém da experiência 
é pode levar à previsão e à descoberta dos fenômenos, as leis de cho
que, conhecidas pela razão, são privadas de todó poder dedutivo. Ne
nhum entendimento humano pode prever todos os choques que um 
corpo sofre, em determinado instante, da parte dos corpos envolventes, 
nem, por conseqüência, prever a velocidade e a direção no instante se
guinte. Do mesmo, modo por que a arte humana não pode reproduzir 
os mecanismos naturais, por causa de sua complicação, assim como "sé 
pode fazer uma máquina que se sustente no ar como um pássaro, rrieta-
physice loquendo (porque os próprios pássaros, pelo menos segundo mi- . 
nha opinião, não deixam de ser máquinas) , mas não physice ou moraliter 
loquendo, porque seriam precisas molas tão sutis e ao mesmo tempo tão 
fortes que não poderiam ser fabricadas pelo homem" ( A T , I I I , 1 6 3 ) , 
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da mesma maneira pode-se dizer que tudo se faz pelo choque, mas sem 
determinar o detalhe. 

A natureza da matéria, tal como Descartes a concebe, implica a 
necessidade dos torvelinhos. No pleno, o único movimento possível é, 
com efeito, o movimento turbilhonante. Quando um corpo dá lugar 
àquele que o persegue, esse segundo deve tomar o de outro; este, de 
um terceiro, e assim por diante até o último, que deverá ocupar, nõ 
mesmo instante, o lugar vago deixado pelo primeiro. Descartes com
para o movimento circular de um dos corpos do turbilhão ao de uma 
pedra numa funda: a pedra estaria animada, a cada instante, de um 
movimento retilíneo, segundo a tangente a sua trajetória, se não esti
vesse mantida pela funda que a contém. Da mesma maneira, é preciso 
que o corpo que está no turbilhão se encontre, incessantemente, pres
sionado ná direção do centro pelos corpos vizinhos que se opõem a 
seu movimento retilíneo, segundo a tangente. 

Nosso sistema solar, com os planetas, provém de um desses tur
bilhões, cujo sol ocupa o centro. Descartes descreve, assim, sua gênese: 
se se supõe que a matéria desse turbilhão estava, a princípio, formada 
por corpos quase iguais, estes, ao se moverem, deverão, incessante
mente, encontrar oposição a seu movimento, de tal sorte que suas ares
tas se arredondarão e tornar-se-ão esféricas. Das aparas dessas esferas 
se engendra a matéria sutil ou primeiro elemento, capaz de, por sua te-
nuidade e mobilidade, preencher todos os interstícios das esferas entre 
si e de tomar todas as formas: as próprias esferas constituem o segun
do elemento. A matéria sutil, deslizando, assim, através das esferas do 
segundo elemento, tende sempre a fugir do centro do turbilhão para a 
periferia. A luz não é senão esse esforço da matéria sutil, que sentimos 
quando impressiona o olho. Como não há vácuo possível, o primeiro 
elemento que escapa do centro é, ademais, substituído, imediatamente, 
por outros corpúsculos do primeiro elemento. O primeiro elemento pro
duz, portanto, a luz, e o segundo elemento, a matéria dos céus. 

As partículas do primeiro elemento, localizadas nos interstícios das 
esferas do segundo, têm a forma de um triângulo curvilíneo com con-
Cavidades ou caneluras. Se essas partículas são forçadas a se deter, 
soldar-se-ão, entre si, por suas caneluras, e assim formar-se-á, pouco a 
pouco, uma matéria grosseira, espécie de crosta, tal como nos mostram 
as manchas do Sol e os planetas sólidos, como a Terra. Este é o ter
ceiro elemento, formado de partículas de formas variadas, umas r a m o -



História da Filosofia 87 

sas, outras largas, outras arredondadas, tendo, em suma, tantas dife
renças entre si como os átomos de Demócrito, dos quais têm, ademais, 
o papel. E é por uma reunião de partículas de determinada forma que 
Descartes explica os diversos corpos que se vêem sobre a Terra. Com 
sua matéria sutil, os céus líquidos e a matéria sólida, cujas partes acei
tam a forma que lhes é imposta, Descartes se jacta de construir meca
nismos explicativos de todos os fenômenos terrestres: gravidade, luz, 
calor, marés, constituição química dos corpos, ímã. Pouparemos de
talhes de tais, explicações. 1 , 

Desse "romance de turbilhões", como dizem seus adversários, de
vemos apreender o espírito. O ponto mais notável é que, para explicar 
o estado atual do nosso universo, ele parte de um estado de coisas (a 
divisão da matéria em corpúsculos de igual dimensão), que escolheu 
tão arbitrariamente como o geômetra escolhe suas suposições. 

"Importa muito pouco, diz ele a esse respeito, de que* maneira 
suponho que a matéria tenha sido disposta no começo, pois mal se 
pode imaginar alguma, da qual não se possa provar que, por essas leis, 
deva, continuamente, mudar, até, finalmente, vir a compor um mun
do inteiramente semelhante a e s t e . . . , por serem essas leis a causa de 
a matéria tomar, sucessivamente, todas as formas." (Príncipes,. III, 
art. 45.). 

Por isso, Descartes separa a física da obsessão do cosmos helêni-
co, isto é, da imagem de certo privilegiado estado de coisas, que satis
faça nossas necessidades estéticas e que não possa ser produzido e 
mantido senão graças à ação de uma inteligência, obsessão da qual os 
próprios físicos, como Kepler e Galileu, não estavam isentos. Não existe 
estado privilegiado, pois todos os estados são equivalentes. Não há, por
tanto, nenhum lugar em física para a investigação das causas finais nem 
para a consideração do melhor. "Mesmo que supuséssemos o caos dos 
poetas, poder-se-ia sempre demonstrar que, por meio delas [das leis 
da natureza], essa confusão devia voltar, pouco a pouco, à ordem pre
sente no mufldo." 

Ò físico não podia ser liberado da idéia fixa do cosmos, senão 
imaginando uma teoria que fosse, por assim dizei inuito ampla para 
a experiência e que ultrapassasse a explicação do dado. Pode-se deduzir 
dos princípios uma infinidade de efeitos, todos diferentes dos reali
zados, quase como um relojoeiro, com os mesmos meios, pode. com
binar movimentos muito distintos daqueles efetivamente imaginados. 
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Mas é precisamente esse defeito de ajustamento à experiência que 
dá a esta o papel indispensável que assume na física cartesiana. Pode-
-se dizer, a priorí, que o universo é feito de uma matéria única, divi-
sível, animada de movimentos circulares, e que o movimento se con
serva. "Mas não temos podido determinar, da mesma maneira, quantas 
são as partes em que essa matéria se divide, nem com que velocidade 
se movem* nçm que círculos descrevem; porque essas coisas, podendo 
ter sido ordenadas por Deus de uma infinidade de modos, só pela expe
riência e não pela força do raciocínio pode-se saber qual desses mo
dos foi escolhido." {Príncipes, III, 46.) O físico, com seus princípios, 
não teria, pois, nenhuma possibilidade de compreender a combinação 
atoalmente realizada (pois que há uma infinidade de combinações se
melhantes) e, por isso, deve "adiantar-se em face das causas pelos 
efeitos". , 

A experiência', em cada caso, indica o problema particular, cujo 
meio os princípios devem proporcionar pára a solução. Nada de cos-
mologia, se não se começa, primeiro, com os astrônomos, para descre
ver exatamente os fenômenos celestes; nada de teoria do ímã, antes de 
haver enunciado, em detalhe, as propriedades do ímã, descobertas por 
experimentadores, como Gilbert. Desse ponto de vista, a teoria mar
cha, exatamente, paralela à experiência. Descartes diz, claramente, em 
Regulae: "O físico não pode responder a esta questão: Que é o ímã?, 
mas somente a esta: Que é o ímã, segundo as experiências feitas por 
Gilbert?" 

É também importante que as experiências sejam tão numerosas e 
precisas quanto possível. Descartes teve sempre afeição pela experiência 
associada ao raciocínio. Começou, como vimos, pelos problemas ma
temáticos aplicados: música, barologia, dióptrica. Teve muito apreço 
por Bacon, afirmando não ter "nada mais a dizer", depois das regras 
dadas quanto à maneira de fazer experiências úteis. "Uma descrição 
dg fenômenos celestes, escreveu em 1632, segundo o método dè Veru-
lâmio, sem introduzir razão oü h i p ó t e s e . . . , seria uma obra mais útil 
ao público do que parece, e aliviár-me-ia de muitos trabalhos." Des
cartes sempre estimulou os experimentadores. No final do Discurso, pede 
aos príncipes que subvencionem as grandes despesas exigidas pelas expe
riências necessárias ao progresso dás ciências Ele mesmo, em seu retiro 
de Egmond, foi grande apreciador de pesquisas anatômicas e praticou 
dissecações. Em suma, esse racionalista- proclamou sempre o desprezo 
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que lhe inspiravam, em Regulae, os astrônomos que estudam a natureza 
dos céus sem haver observado seus movimentos, que estudam a mecânica 
fora da física, e que pensam, negligenciando as experiências, extrair a 
verdade de seus cérebros. 

Contudo, faz-se necessária uma distinção. Entre as experiências 
precisas, acompanhadas de medida e cálculo, tais como os astrônomos 
praticavam desde muito tempo, de que Galileu e Pascal davam o exem
plo, e as experiências que dizem o que os sentidos percebem imediata
mente, há muito diferença. As do primeiro gênero sugerem leis numé
ricas acerca do fenômeno preciso que estudam, leis que permitem pre
visões capazes de confirmação ou infirmação por novas experiências. 
As do segundo gênero, sendo descritivas, não podem culminar senão 
em teorias também descritivas, que não tomam a forma matemática e 
que, portanto, não permitem previsão. E são experiências do segundo 
gênero que Descartes utiliza em sua física, pelo menos em Príncipes: 
A descrição dos céus, a das marés e á do ímã não contêm nenhum dado 
numérico preciso . 1 Mas, também, aS estruturas mecânicas, que imagina 
para dar-se conta dos diversos fenômenos, são simplesmente descritas, 
como diz Pascal, "em bruto", e não com um detalhe sobre as dimen
sões e relações que permita a dedução matemática. Explicar as marés 
pela influência dá Lua não permite indicar o alcance preciso do fe
nômeno. 

Não é isso que Descartes procura. Seu desdém pelas experiências 
acompanhadas de medidas precisas tem as mesmas razões,'profundas que 
seu desinteresse pela investigação de leis de forma matemática. Essas 
experiências não podem ser senão inúteis em um mundo como o seu. 
A simplicidade das leis matemáticas não é possível senão em um uni
verso em que causas, como a gravidade e a gfavitação universal, agem 
em pequeno número, e sempre do mesmo modo: experiência acom
panhada de medida, leis de forma matemática, física de forças centrais 
marcham conjuntamente. O mecanismo do choque, com sua infinita com
plicação, torna precária toda tentativa de matematização da natureza. 

Entretanto, quando Descartes não é o teórico de Príncipes, vê-se-o, 
segundo a tradição que vai de Roberval, Pascal e Huyghens até Newton, 

1. Ou, se precisos, são inexatos; as distâncias astronômicas que aceita, por 
exemplo , são muito inferiores à realidade. Cf. P. B U S C O , Les cosmogonies moder-
nes. Paris, 1924, p; 2 0 , nota . 
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empregar o cálculo para determinar, numericamente, certos efeitos e 
apelar para a experiência com o fim de controlar os resultados do cál
culo, como no caso de sua correspondência, com Mersenne e Cavendish, 
acerca do descobrimento de um pêndulo simples, isócrono do pêndulo 
composto. Após haver determinado, matematicamente, o comprimento 
do pêndulo simples (utilizando, desde logo, métodos.de integração que 
ultrapassam os limites que impusera na Geometria), não só se crê obri
gado a responder às objeções deduzidas da experiência, que mostra
riam, segundo Cavendish, a inexatidão do resultado, mas, ainda, exige 
que essas experiências tomem medidas precisas, e dá a regra seguinte, 
que é, efetivamente, a do verdadeiro experimentador: "Creio que o prin-
.cipal requisito, que se possa empregar, no exame das experiências, con-' 
siste ém escolher as que dependem menos de causas diversas, e das 
quais se pode, mais facilmente, descobrir as verdadeiras razões." (AT, 
IV, 392.) Regra justa, mas inaplicável a um universo como o seu, onde' 
nada existe que não dependa de uma infinidade de causas: 

O sábio, em Descartes, ultrapassa de muito o teórico, mas não no 
caso das obras destinadas ao público, em que a experiência conserva 
sempre o papel que assinalamos. 

I X . A FISIOLOGIA 

O Traité du Monde, escrito de 1629 a 1632, termina em capítulos 
versando sobre o homem, do qual o Discurso dá, em sua quinta parte, 
uma configuração dos movimentos do coração. Em 1648 (AT, XI , 2 2 1 ) , 
assim descrevia o corpo humano, em publicação lançada por Clerselier, 
em 1664, sob.o título, De la formation du foetus. Descartes, ali, apli
cava seu mecanicismo para explicação das funções do corpo humano, "a 
digestão das carnes, as pulsações, a distribuição dos cinco sentidos". 
"Tiu anatomizo agora, escreve a Mersenne, as cabeças de vários ani
mais para explicar em que consistem a imaginação e a memória." (AT, 
I, 263.) Que os corpos dos animais e dos homens se assemelham a má
quinas ou autômatos, trata-se de noção comum na filosofia grega, até 
mesmo na de Platão e Aristóteles, que deixa traços no decorrer da Idade 
Média. Entretanto, a idéia de que o corpo é u m a máquina liga-se, tra
dicionalmente, à idéia de qué é um instrumento para a alma, que dele 
se serve como o faria um mecânico. Nada parecido se encontra em 
Descartes, onde a máquina se constrói e funciona em virtude de leis 
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universais da natureza, e sem necessidade, por assim dizer, de um mecâ
nico particular. Daí decorre a famosa teoria dos animais-máquinas, que 
suprime, no animal, a presença de uma alma diretriz. Tal teoria, tor
nada possível por força do mecanismo universal, resulta, ademais, de 
sua concepção da alma como substância pensante e distinta do corpo. 
Ao retirar à alma toda função vital e animal, dela fazendo puro pensa
mento, capaz de auto-reflexão, Descartes, com efeito, elimina todos os 
motivos que tendiam a atribuir alma ao animal. 

Toda a fisiologia de Descartes repousa na descoberta experimen
tal que Harvey acabara de fazer acerca da circulação do sangue. O su
mo das carnes, ao transformar-se em sangue, no fígado, é levado à cavi
dade direita do coração, através da veia cava, dali ao pulmão, pela artéria 
venosa, e distribuído a todas as partes do corpo pela grande artéria, e 
suas ramificações. Mas, se Descartes está de acordo com Harvey a res
peito do movimento circulatório, diverge completamente no tocante à 
causa do movimento. Harvey considera o coração como um propulsor 
que, ao comprimir-se, capta o sangue das artérias, ao passo que, 30 di
latar-se, atrai o que se encontra nas veias: é o movimento do coração 
(sístole e diástole), que provoca o movimento do sangue. Descartes, 
preso à antiga concepção de Aristóteles, vê, no coração, um foco de 
calor capaz de dilatar o sangue que entra nas cavidades. O sangue, assim 
dilatado, dilata, por seu turno, a cavidade do coração em que está, até 
achar uma saída, pela veia arterial, no~momento em que se encontra na 
cavidade direita, e, pela grande artéria, quando está na cavidade esquer
da. O movimento do coração não é mais o princípio do movimento do 
sangue, mas o resultado, passivamente sofrido, da diíatação sangüínea, 
produzida pelo calor. Conclui-se que Descartes, contrariamente a Harvey 
e contrariamente aos fatos, inverte a ordem real dos movimentos do co
ração, ao admitir que ele se dilata na sístole (no momento em que o 
sangue escapa pela grande artéria) e se contrai na diástole (quando o 
sangue ali chega pela veia cava}. 

Este erro não é acidental; está ligado a todo o sistema fisiológico 
de Descartes, que, após haver criticado Harvey, aduz: "Importa tanto 
conhecer a verdadeira causa do movimento do coração, que, sem isso, é 
impossível nada saber referente à teoria da medicina." (AT, XI, 245.) 
É graças, com efeito, a esse erro, que revive a teoria tradicional .dos 
espíritos animais e que, com ela, todas as funções chamadas, hoje, fun
ções de relação se encontram ligadas ao fenômeno da circulação do 
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sangue. Isso porque "as partes mais agitadas e mais vivas do sangue, 
levadas ao cérebro pelas artérias que vêm do coração pela linha mais. 
direta, compõem uma espécie de sopro ou vento muito sutil, chamado 
espíritos animais. Estes, ao dilatarem o cérebro, tornam-no' adequado 
a receber as impressões dos objetos exteriores e também as da alma, 
isto é, a ser o órgão ou sede do senso comum, da imaginação e da me
mória. Depois, esse mesmo sopro ou esses mesmos espíritos correm do 
cérebro, pelos nervos, em todos os músculos, dispondo os nervos a ser
vir de órgãos aos sentidos externos; e, ao inflar diversamente os mús
culos, proporcionam movimento a todos os membros". (AT, XI, 227.) 
Todos esses efeitos dependem do calor do coração, calor "que é como 
a grande mola e princípio de todos os movimentos" do corpo. 

Para Descartes, o> corpo, em definitivo, compõe-se de um sistema de 
canais e de cavidades por onde circula o sangue, diferentemente modi
ficado, segundo esteja mais ou menos aquecido: esses tubos ou cavi
dades são simples contingentes, que não têm papel mais ativo do que 
o que poderiam ter semelhantes organismos numa máquina artificial, e 
recebem, passivamente, os efeitos da dilatação do sangue ou dos espí
ritos: o calor do coração é o princípio último desses efeitos. 

Ê em tal domínio que a falta de experiência se faz mais viva
mente sentir. "M. Descartes, escreve um pouco mais tarde o anatomista 
Sténon, conhecia muito bem nossas deficiências acerca da história que 
temos do homem, para tratar de explicar-lhe a verdadeira composição. 
Tampouco intenta fazê-lo em seu tratado do homem, mas explicar-nos 
uma máquina que executasse todas as ações de que os homens são ca
pazes." E, dirigindo-se aos cartesianos, que vão mais longe do que o 
mestre, acrescenta: "Para os que procuram demonstrar que o homem 
de Descartes é feito como os outros homens, a experiência da anato
mia fá-los-á ver que essa empresa não pode ter ê x i t o . " 1 

X. A M O R A L 

A sabedoria, objeto da filosofia, é alcançada, quando "a inteligência 
mostra, dé começo, à vontade, o partido que deve tomar". Mas há uma 
espécie de conflito entre a urgência da moral, uma vez que a ação não 

1. N i c . S T É N O N , Discours sur 1'anatomie du cerveau, Oeuvres, ed .de Cope-
nhague, 1912, t. II, p. 7. 
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tem espera, e as exigências do método e da ordem, que nos ensinam 
que o "conhecimento perfeito de todas as outras ciências é necessaria
mente anterior ao conhecimento moral". É tal conflito que a "moral 
provisória" pretende resolver, cujas regras Descartes, no Discurso, de
clara haverem sido formadas em 1618, ao dar-se conta da vaidade das 
ciências, "para que, diz ele, eu não permanecesse irresòluto em minhas 
ações, enquanto a razão me obrigasse a estar em meus juízos". 

As máximas dessa moral, enunciadas na terceira parte do Discurso, 
não estão, entretanto, desprovidas de motivos racionais: "A primeira 
era obedecer às leis e aos costumes de meu país, guardando, com cons
tância, a religião na qual Deus me fez a graça de ser instruído desde 
minha infância, e de me governar, em tudo o mais, segundo as opiniões 
mais moderadas e mais afastadas dos excessos, e que fossem, comu-
mente, recebidas, na prática, pelas pessoas mais sensatas com as quais 
eu teria de viver." Descartes recomenda aqui o conformismo social, 
porque "o mais útil" é seguir àqueles com os quais se tem de viver; 
e a moderação, porque as opiniões mais moderadas são sempre "as 
mais cômodas para praticar". "Minha segunda máxima consistia em 
ser o mais possível firme e resoluto em minhas ações, e em seguir com 
não menos constância as opiniões mais duvidosas, uma vez que me 
houvesse determinado por elas como se fossem certas." Constância que, 
não tendo raízes nà certeza das opiniões mais duvidosas, se apoia, en
tretanto, numa "verdade muito certa". É que a inconstância na conduta, 
que deriva da instabilidade de opiniões, não dá lugar à tranqüilidade 
da alma, mas provoca, incessantemente, remorsos e arrependimento. 
"Minha terceira máxima era a de procurar sempre vencer antes a mim 
próprio do que a fortuna e de modificar antes os meus desejos do que 
a ordem do mundo; e, geralmente, a acostumar-me a crer que somente 
nossos pensamentos estão inteiramente em nosso poder, de sorte que, 
após havermos procedido da melhor maneira possível, no tocante às 
coisas que nos são exteriores, se não somos bem sucedidos no que nos 
diz respeito, é porque isso é absolutamente impossível." Atitude bas
tante para suprimir os desejos que não podem ser satisfeitos "e , desse 
modo, viver contente". 

A moral provisória é, pois, a arte de viver feliz, apesar da dúvida 
que persiste nos juízos sobre as coisas, mas que não atinge de nenhuma 
maneira as condições de nossa felicidade. Conformismo social, constân
cia na vontade, moderação nos desejos, tais são as regras de uma sabe-
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doria da qual se vêem, facilmente, as origens no paganismo antigo, e 
são as mesmas que moralistas como Du Vair, Montaigne ou Charron 
haviam reconhecido independentes da oposição e do conflito de opiniões 
especulativas. O que há de provisório nessa moral não são precisamente 
as regras. Voltaremos a encontrá-las idênticas, quando, após haver 
constituído sua metafísica e física, Descartes retoma as questões morais 
nas cartas à princesa Elisabete, na correspondência com Chanut e no 
tratado das paixões. Sua verdade continua independente da dúvida ou 
dá certeza em matéria especulativa. Mas, em sua moral definitiva, Des
cartes apoiará essas verdades numa concepção racional e metódica do 
homem. 

No conhecimento do homem, como no resto, Descartes segue a 
"ordem de razões" e não a "ordem de matérias", o que faz com que 
a. noção de homem se forme de elementos claros e distintos, que se 
descobrem uns após outros, à medida dos progressos da dedução. Me
tafísica, conhecimento da distinção da alma e do corpo, conhecimento 
de sua união, são outros tantos progressos no conhecimento; outros 
tantos elementos novos na noção que o homem faz de si mesmo. 

O homem se define, em primeiro lugar, a título de substância 
pensante e espiritual; mas, em Descartes, a sensação, a paixão, a vontade 
são modos do pensamento, do mesmo modo que as noções do entendi
mento: paixões e sensações não só não implicam uma nova alma sen
sitiva, acrescida à alma intelectual, mas nem sequer são aspectos da 
função pensante. No próprio pensamento, Descartes distingue dois gru
pos de modos: as paixões e as ações. A palavra paixão designa, de 
maneira geral, tudo o que é dado ao pensamento sem que ele atue, 
isto é, tanto as noções claras e distintas do entendimento, extensão ou 
pensamento, e os axiomas primeiros, como as sensações e as paixões 
propriamente ditas, desejo ou cólera. A palavra ação designa, unica
mente, a vontade livre, pela qual podemos julgar ou abster-nos de julgar, 
isto é, dar ou recusar nossa adesão aos enlaces de idéias que nos são 
apresentadas pela imaginação, o entendimento ou os sentidos. Nossos 
conhecimentos são limitados e finitos; em contrapartida, nossa vontade 
é "infinita" como a de Deus, isto é, livre de dar ou recusar sua adesão. 

Toda a filosofia cartesiana supõe essa vontade infinita, cuja liber
dade comprovamos-por vivo sentimento íntimo. Os primeiros passos da 
filosofia, a firme e constante resolução de não aderir senão à evidência, 
e a dúvida metódica, que disso resulta, são fruto de uma iniciativa da 
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vontade. E a filosofia não separa a extensão dos conhecimentos do 
cultivo do juízo. O juízo, submetendo-se ao entendimento, conduz ao 
"soberano bem, considerado pela razão natural, sem a luz da fé", que 
é "o conhecimento da verdade por suas primeiras causas, isto é, a 
sabedoria". 

A física, por seu turno, contribui para o conhecimento do homem, 
dando-lhe uma idéia clara e distinta de seu corpo e do mundo de que 
faz parte. Aqui, o homem é pura e simplesmente máquina, obedecendo 
às leis gerais da natureza, sem que a substância pensante em nada in-
tervenhá. A mecânica dos espíritos animais, que, emanados do coração 
e subidos ao cérebro, dali se expandem, através dos nervos, nos músculos, 
nos quais provocam o movimento, é da mesma natureza que a mecânica 
de não importa que fluido material. Mas o conhecimento desse mundo 
ilimitado e desse mecanismo universal, de que nosso corpo é ínfima 
parte, nos leva a julgar, razoavelmente, os acontecimentos do mundo 
exterior e os acidentes que nos atingem. Destrói a falsa idéia de um 
mundo que tem no homem seu fim: "Se se imagina que, além dos céus, 
não há senão espaços imaginários, e que todos os céus não estão feitos 
senão para o serviço da Terra, nem a Terra senão para o homem; isso 
leva a considerar que a Terra é nossa principal morada, e esta vida, 
a m e l h o r . . . e, admitindo-se, com presunção impertinente, querer ser 
conselheiro dé Deus e adotar, com ele, o encargo de conduzir o mundo, 
provoca-se uma infinidade de vãs inquietações e pesares." Essa negação 
da finalidade antropomórfica não é, de modo algum, a negação da 
providência divina: nada é menos incompatível com essa atitude do 
que a supressão da investigação das causas finais em física, e a crença 
na providência de Deus sobre esse mecanismo que criou e conserva. 
"Tudo é conduzido pela providência divina" e "devemos pensar que 
nada acontece que não seja necessário e fatal para nós, de maneira 
que não podemos desejar, sem erro, que" aconteça de outra forma". 
É o fatum dos estóicos e a resignação que o acompanha, mas ajustado 
à razão e sem a falsa idéia de uma finalidade favorável ao homem. 

A metafísica, que utiliza noções do entendimento puro, faz-nos co
nhecer a alma e seu autor. A física, que se socorre da imaginação, nos 
dá uma idéia clara e distinta do corpo. Mas basta que nos deixemos 
levar pela "fraqueza dos sentidos", para saber que o homem é algo 
mais que alma e corpo, que é também uma alma unida a um corpo, 
com tão íntima união, que o composto é uma unidade. Essa união 
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consiste numa interação: ação do corpo sobre a alma, na sensação, e 
a paixão, ação da alma sobre o corpo, no ato voluntário. Se tal relação 
da ação com a paixão merece o nome de união, é porque é natural e 
escapa completamente ao conhecimento da alma. Efetivamente, a alma, 
ao experimentar a paixão, ignora completamente o mecanismo dos es
píritos animais, que nela a paixão provocou; ao querer, nada sabe do 
complicado mecanismo pelo qual move o braço oü a perna. Não é a 
razão, mas a natureza, que instituiu essas relações, e possuem um modo 
especial de inteligibilidade: a finalidade. Descartes a havia excluído da 
física, mas reina, soberana, na união da alma e do corpo, desejada 
pela natureza para a conservação de nosso ser. Entra, também, formal
mente, na definição das paixões: não só as paixões são definidas como 
dependentes de causas corporais, "cujos efeitos se sentem como na pró
pria alma, e cuja causa próxima não é comumente conhecida", mas até 
são plenamente compreendidas se se aprecia sua utilidade, que consiste 
"em que fortificam e fazem durar pensamentos, os quais é bom que ela 
[a alma] conserve, e que, sem isso, apagar-se-iam facilmente". A mesma 
finalidade natural encontra-se nos movimentos corporais, que executam, 
espontaneamente, as decisões voluntárias. Assim, o reflexo pupilar de
pende da vontade, "apesar de ignorá-lo õs que o fazem, porque não 
deixa de ser, por isso, dependente e de seguir a vontade que tem de 
ver bem; assim como os movimentos dos lábios e da língua, que servem 
para pronunciar palavras, se chamam voluntários, porque seguem a 
vontade que se tem de falar, conquanto se ignore sempre o que devem 
fazer para a pronúncia de cada letra". (AT, VI, 107.) 

Esta noção de união da alma e do corpo, vivamente criticada por 
Spinoza, Malebranche e Leibniz, mas que Descartes considera tão "pri
mitiva" e legítima como as de pensamento e extensão, nos mostra melhor 
a natureza da inteligibilidade em Descartes. Deus não é enganador: todo 
erro provém de nós, do modo pelo qual empregamos as noções fora 
da esfera em que devem estar. A física foi falseada por ter utilizado 
qualidades sensíveis, forças, formas substanciais, finalidade. Mas essas 
noções não são ilusórias em si mesmas (como crera mais tarde Spinoza); 
e, se se as refere à união da alma e do corpo, ver-se-á a verdade; as 
qualidades sensíveis servem para advertir a alma dos perigos do corpo. 
A noção de força ou de forma substancial, que nos representa um ser 
espiritual, agindo no interior de um ser extenso, é verdadeira, desde 
que se aplique à união da alma e do corpo. A finalidade natural, que 
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há nessa união, concorre para que nossos desejos e necessidades naturais 
não nos enganem senão por acidente. Se, por exemplo, um hidrópico 
sente sede, apesar de ser-lhe prejudicial o beber, é porque a ligação 
entre certo movimento dos espíritos e o sentimento da sede, relação 
normalmente útil e indispensável ao organismo, continua a produzir-se. 

O homem, como alma unida a úm corpo, está submetido às sen
sações e paixões que lhe chegam do corpo, mas é senhor, em certa 
medida, de seus movimentos corporais. E a felicidade ou a desgraça 
do homem dependem, unicamente, de suas paixões. "A filosofia que 
eu cultivo, diz Descartes, não é tão bárbara nem tão cruel, que rejeite 
o uso das paixões. Ao contrário, é em seu uso que ponho toda a doçura 
e a felicidade da vida." 

Interessa ao moralista conhecer, previamente, a natureza e a utili
dade de cada paixão, e medir, depois, o poder que nossa vontade e.xerce 
sobre as paixões. 

As paixões são "inclinações ou emoções da alma, que se relacio
nam, particularmente, com a própria alma [distinguem-se, por isso, das 
sensações, que se referem a objetos exteriores à alma], e são engendra-
das, continuadas e aumentadas por certo movimento dos espíritos". O 
estudo desse movimento, desconhecido da alma, que lhe sente o efeito, 
entra na física do corpo. Descartes intentou determinar o movimento 
particular dos espíritos para cada paixão e sua continuação nessas ma
nifestações orgânicas denominadas expressão de emoções: movimentos 
de cólera, lágrimas, abatimento etc. 

Esses movimentos dos espíritos têm, em geral, seu ponto de partida 
na impressão de um objeto exterior sobre os sentidos, ou, pelo menos, 
na imagem desse objeto. Ê a atitude, tomada passivamente pela vontade, 
a respeito desses objetos, sob a influência do movimento dos espíritos, 
que constitui a paixão em sua essência. A primeira das paixões, condi
ção de todas as outras, é a admiração, que não é, em Descartes, senão 
uma das formas de atenção espontânea. Graças a ela, um objeto é, de 
algum modo, posto em primeiro plano, por causa de sua novidade em 
relação a outros. Depois vem o amor, pelo qual a vontade dispõe-se 
a unir-se ao objeto, e o ódio, que dispõe á vontade a dele afastar-se; a 
alegria e a tristeza, que supõem prévios o amor e o ódio, pois que 
derivam, um, da satisfação dessas paixões e, outro, de sua contrariedade. 
Todas as paixões não são mais do que matizes ou compostos dessas 
cinco paixões primitivas. 



98 Êmile Bréhier 

As paixões, por sua natureza, dispõem nossa vontade, antes de 
qualquer razão, a acolher conhecimentos novos (admiração), a procurar 
o que nos é útil ( amor ) , a fugir, pelo contrário, dos perigos (ódio) . 
Mas essas disposições contêm, também, juízos acerca do bem e do 
mal, juízos que, enquanto as paixões permanecem em seus limites natu
rais, são juízos verdadeiros. Mas é raro que isso assim seja. Sem dúvida, 
"a utilidade de todas as paixões consiste em que fortificam e fazem 
durar, na alma, os pensamentos que lhe convém conservar", mas Des
cartes acrescentou: "Como, também, todo o mal que podem causar 
consiste em que fortificam e conservam esses pensamentos mais do que 
o necessário." A finalidade das paixões, que depende da união da alma 
e do corpo, é geral e imperfeita: nem tudo que amamos é bom, nem 
tudo que odiámos é mau. Há, em tais juízos, uma parte considerável, 
devida a circunstâncias acidentais: em primeiro lugar, circunstâncias 
físicas, tais como a constituição do cérebro, que produz, em cada um 
de nós, grande diferença na capacidade de ser afetado pelos objetos; 
e, ademais, o mesmo objeto pode ser indiferente e despertar o amor 
ou o ódio, de acordo com as experiências pessoais e associações aciden
tais, que, relacionando, por uma espécie de transferência, nossa paixão 
aos objetos associados a seu objeto principal, podem fazer-nos amar 
ou recear as coisas da forma mais inesperada e menos conveniente. 

Mas é justamente essa imperfeição na finalidade das paixões que 
vai proporcionar a presença da vontade e dar-lhe, sobre elas, um domínio 
soberano. Primeiramente, o homem pode obter, mediante a medicina, 
a higiene, a alimentação, uma ação sobre as condições do curso dos 
espíritos no cérebro, e essa terapêutica física não é depreciável. Mas 
existe, também, uma terapêutica intelectual. A ação do corpo sobre a 
alma tem lugar, segundo Descartes, em um só órgão do corpo, a glân
dula pineal. Esse pequeno órgão, situado na base do cérebro, foi esco
lhido como "sede da alma", primeiro porque, situado no eixo do corpo, 
é a única parte do cérebro que não é simétrica; em seguida, porque, 
em virtude de sua estrutura e situação, Descartes o acreditava apro
priado a ser comovido pelas menores agitações do curso dos espíritos 
animais, que sobem do coração ou dos órgãos dos sentidos nas "cavi
dades" do cérebro, ou descem do cérebro para os músculos. A alma 
atua, por si, no movimento dos espíritos. Segundo os princípios da física 
cartesiana, a alma não poderia ser força motriz, isto é, acrescentar á 
menor quantidade de movimento à quantidade de movimento constante 
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no universo. Mas, sem que a lei da conservação do movimento seja 
violada, a alma pode mudar-lhe a direção; utiliza a força, a que nada 
acrescenta, do mesmo modo pelo qual um cavaleiro dirige sua montaria, 
sem participar no impulso do animal. Pode, assim, mudar a direção 
dos movimentos da glândula pinéal e influir no curso dos espíritos, que 
se dirigem do cérebro aos músculos. Contudo, deve-se ter em mente 
que o movimento da glândula não é voluntário, senão no sentido em 
que, também, ocorre no reflexo pupilar: a vontade ignora-o e não se 
prende diretamente a isso. Mas, ao querer determinado movimento dos 
membros, sua decisão provoca, por leis naturais de união da alma e 
do corpo, as modificações do curso dos espíritos, que provocam a con
tração muscular desejada. 

A vontade n ã o tem senão poder indireto sobre o movimento dos 
espíritos e, portanto, sobre as paixões. Mas, se o exerce conveniente
mente, tal poder é ilimitado, seja fixando a atenção do espírito sobre 
os objetos contrários aos que provocam as paixões que se quer destruir, 
seja fazendo o corpo tomar atitudes incompatíveis com a paixão má, 
seja aproveitando as associações entre nossas idéias, para fazer mudar 
o objeto de uma paixão por força de determinada transferência volun
tária. Pode-se provocar num objeto, por força dos hábitos, um efeito 
justamente inverso ao que naturalmente produz, como se habitua o cão 
de caça a deter-se diante da presa, a que, espontaneamente, perseguiria. 
Assim, não se permite subsistir senão as paixões "lícitas", isto é, as 
alegrias e os desejos que as coisas nos apresentam como melhores e 
mais desejáveis. 

Essa visão progressiva e ordenada da natureza- do homem não 
esgotou, ainda, todas as suas conseqüências. "Segundo a regra da razão, 
diz Descartes, cada prazer deveria medir-se pela grandeza da perfeição 
que produz." Ora, o soberano bem é o conhecimento da verdade, e a 
única virtude é a firme e constante resolução de subordinar nossa von
tade à luz de nosso entendimento, já que nosso bem não pode estar 
senão "no que de alguma forma nos pertence, e possuí-lo constitui, 
para nós, uma perfeição"; e nada há em nós comparável a nossa von
tade ou livre-arbítrio. Conclui-se que é o exercício raciocinado da von
tade que deve provocar o maior prazer, se estimamos a magnitude do 
prazer pela regra da razão, e esse prazer deve ser independente dà 
paixão do mesmo nome procedente do corpo, pois a dependência do 
corpo introduziria, aí, algo de imperfeito. Portanto, "a. alma tem seus 
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prazeres à par te" e, de maneira geral, tem paixões que não dependem 
do corpo, amor, alegria, "cujas causas nos são claramente conhecidas", 
paixões que, sob o nome de eupátheiai (afecções agradáveis), os pró
prios estóicos acordavam a seu sábio. É nelas que reside a soberana 
beatitude. 

É da idéia clara e distinta da natureza humana que devem nascer 
as paixões que fazem nossa beatitude. Ora, nós nos conhecemos, clara
mente, não só como seres dotados de vontade livre e de alma unida 
ao corpo, mas como parte de um todo, sem o qual não poderíamos 
subsistir. "É-se, efetivamente, uma das partes do.universo e, mais par
ticularmente, parte da Terra, deste Estado, desta sociedade, desta família 
a que se está unido por permanência, por juramento, por nascimento; 
deve-se, sempre, preferir os interesses do todo, de que se é parte, aos 
da própria pessoa em particular." Essa consideração racional se acom
panha, quando é clara, de certo "amor intelectual" para tudo o que 
devemos nossas perfeições, amor que nos une a ele pela vontade, como 
o amor sensível nos une ao corpo. Esse amor para o todo não é a 
caridade que se dá igual e indiferentemente a todos; é um amor racional, 
que sabe estimar nosso valor com relação ao todo, e cresce à medida 
que esse valor diminui. Não nos sacrificamos senão pelo que vale mais 
do que nós, por nossa pátria, por exemplo, mas não por nossas riquezas. 

A avaliação exata de nosso valor é fruto da generosidade, paixão 
que não é senão um aspecto da investigação da verdade, quando essa 
investigação se refere a nós mesmos. Sabendo que os conhecimentos 
humanos são muito limitados, o generoso se dá conta de que todo valor 
humano não consiste na superioridade da inteligência, mas unicamente 
na vontade e na firmeza com que esta se decida, sempre, para o que 
apareça à inteligência como o melhor. Não há, pois, nem humildade 
deslocada, nem desprezo dos demais, já que se sabe que o livre-arbítrio, 
em cada um, é infinito e capaz de igual virtude. 

Mas a dependência em relação a Deus é a mais completa, pois 
não somente nosso ser é criado e conservado por ele, mas nossos pró
prios atos livres dependem de sua vontade; porque, "antes de. enviar-nos 
a este mundo, sabe exatamente quais seriam as inclinações de nossa 
vontade;. .. sabe que nosso livre-arbítrio nos determinaria a tal ou 
qual coisa; e assim o quer". Nesse todo, feito por Deus.e nós mesmos, 
somos tão pouca coisa que nosso amor por ele deve ser o maior possível. 
Ele é, ainda, amor intelectual, racional, nascido da luz natural, inde-
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pendente da fé e da graça. E faz com que, "abandonando-nos em tudo 
a sua vontade, nos despojemos dos interesses próprios e 'não tenhamos 
outra paixão que fazer o que se creia que possa ser-lhe agradável". 

Toda a filosofia cartesiana, apoiada no método, é o cultivo do 
juízo, uma vontade permanente de não aderir às idéias senão em razão 
de sua clareza e distinção. "Formar idéias de coisas sujeitas a julga
m e n t o . . . é o que, principalmente, procuro ensinar em minhas Medi
tações." A intenção profunda da matemática, da física e da metafísica 
não é aumentar nosso conhecimento das quantidades, de Deus ou da 
natureza, mas fortalecer o juízo. Considerando que o juízo é ato da 
vontade livre, a filosofia envolve, por conseqüência, desde o começo, 
essa atitude da vontade, na qual consiste a virtude. 

X I . O CARTESIANISMO NO SÉCULO XVII 

O cartesianismo é visto, por muita gente, como moda. A física, 
sobretudo, apaixona. Em seu célebre romance, Cyrano de Bergerac des
creve as manchas solares conforme à hipótese de Descartes. É conhecida 
a discussão constante de Femmes savantes: 

Belisá 

Je m'accommode assez, pour moi, des petits córps; 
As partículas me satisfazem bastante; 

mais le vide à souffrir me semble difficile 
mas o vazio me parece insuportável : 

et je goüte bien mieux la matière subtile. 
e me agrada muito mais a matéria sutil. 

Trissotin 

Descartes, pour Faimant, donne fort dans mon sens. 
Descartes, pe lo ímã, me atrai intensamente. 

Armanda 

J'aime ses tourbillons. 
A m o seus turbilhões. 

Filaminta 

Moi, ses mondes tombants. 
Para mim, seus mundos que desmoronam. 
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Os teólogos e os peripatéticos viam nisso um perigo para a situação 
adquirida, e chegaram a convencer o poder real e o Parlamento de que 
o fato atentava contra a ordem pública. A doutrina de Descartes acaba 
interditada, não como em outro tempo a de Santo Tomás ou de Siger 
de Brabant, por um poder espiritual que ditava a verdade, mas por. 
um poder temporal, encarregado da polícia pública. É o lado externo 
da história, a anedota, às vezes divertida, como quando Boiléau, pre
vendo que o Parlamento de Paris estava a ponto de ditar um decreto 
interditando todo ensino filosófico que não fosse o de Aristóteles, con
seguiu impedi-lo com seu célebre Arrêt burlesque; trágico, também, 
quando o debate provoca conflito entre jesuítas, jansenistas e oratorianos, 
empenhados em dirigir a educação da juventude: os jesuítas, em geral, 
hostis a Descartes e adstritos a seus cursos tradicionais; os jansenistas, 
como Arnauld e Nicole, ligados a Descartes, introduziam trechos inteiros 
das Regulae em sua Lógica; os oratorianos, entre os quais teve, no 
primeiro momento, bons amigos, viam favoravelmente a semelhança 
entre o espiritualismo cartesiano e o de Santo Agostinho. Chega-se, 
assim, a uma política complicada, que culmina em panfletos, como 
Voyage du monde de Descartes, do padre Daniel, acusações de heresia 
de M. de La Ville (o padre Valois) e, mais brutalmente, com um 
formulário imposto pelos jesuítas aos professores oratorianos (1678) , 
que declaravam crer nas formas substanciais, nos acidentes reais e no 
vácuo. 

A história real do cartesianismo não reside nesses ruidosos episó
dios. O que conta para nós está na lenta e silenciosa assimilação me
diante a qual os hábitos do espírito, modificados, pouco a pouco, pela 
meditação das verdades cartesianas, coincidem em novo tom. 

Essa filosofia expande-se pela Europa inteira. De começo, na 
Holanda, com Daniel Lipstorp (Specimina philosophiae cartesianae, 
1 6 5 J ) , Jean de Raey (Çlavis philosophiae naturalis, 1654) , Adrien 
Heerebord, que estréia, era 1643, com seu Parallelismus ãristotelicae et 
cartesianae philosophiae, Geulincx e Chr. Wittich, que, após Annotations 
aux Méditations (1688) , escreve um Antispinoza ( 1690) . Na Inglaterra, 
o francês Antoine Le Grand, com seus manuais (Institutiones philoso
phiae, Londres, 1672 e 1678) , propaga as idéias de Descartes e o 
defende contra Samuel Parker. Na Alemanha, Clauberg, Balthasar 
Bekker, autor de De philosophia cartesiana admonitio cândida. Na Itália, 
Miguel Ângelo Fardella, em seu Universae philosophiae systema (1691) . 
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Na França, finalmente, Rohault, Sylvain Régis, Cordemoy, de La Forge 
e Malebranche. 

O cartesianismo, no entanto, só progrediu no sentido desejado por 
seu fundador. Progrediu ao lado dos princípios que julgava, sem dúvida, 
suficientemente estabelecidos, mas pouco do lado físico e, sobretudo, 
da medicina, que esperavam, para desenvolver-se, as experiências difí
ceis e custosas que um particular não pode fazer por conta própria. 
Leibniz, a esse respeito, manifestou-se duramente contra a esterilidade 
dos discípulos de Descartes. O único físico que os cartesianos puderam 
opor-lhe foi Jacques Rohault (1620-1675) e suas investigações sobre 
a capilaridade. Seu Traité de physique ( 1671) , nascido das conferências 
que deu em Paris, durante muitos anos, visa a substituir os comentários 
dos tratados de Aristóteles, que as Universidades continuavam a ensinar, 
sob o nome de física, uma ciência de inspiração cartesiana. Dividida, 
segundo a ordem cartesiana, em quatro partes, o corpo natural e suas 
propriedades, o sistema do Mundo, a natureza da Terra e dos corpos 
terrestres, e os corpos animados, essa física facultava grande importância 
às experiências que devem servir, sobretudo, para controle de nossas 
suposições. Quando formulamos uma hipótese sobre a natureza de um 
sujeito, "se o que acreditamos de sua natureza é verdadeiro, é preciso, 
necessariamente, que, dispondo-o de certa maneira, ele chegue a um 
novo efeito, no qual não havíamos, ainda, pensado. É, para comprovar 
esse raciocínio, aplicamos ao sujeito o que havíamos acreditado capaz 
de obrigá-lo a produzir tal efeito". (Prefácio.) 

Mas é muito mais sobre os princípios da metafísica, da natureza 
das idéias e do valor do conhecimento, da união da alma e do corpo, 
que a reflexão cartesiana se precisa e amplia. Havendo perdido todo direi
to de referir-se ao sensível, o cartesiano devia discernir, por qualidades 
intrínsecas, o que constitui o valor próprio do objeto do espírito, da 
idéia, e o que impede de confundi-la com uma ficção. Porque, se Des
cartes, em nome de idéias claras, censurava aos peripatéticos de atribuir 
a realidade às qualidades sensíveis, seus adversários pretendiam, por 
seu turno, que ele substituía o mundo real por uma ficção da imagi
nação, uma fantasia. Tal é, notadamente, a preocupação de Geulincx. 

X I I . G E U L I N C X 

Geulincx (1625-1669) , estudante, depois professor na Universi
dade de Louvain, durante seis anos, abandonou essa Universidade em 
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condições mal conhecidas. Fez-se protestante e refugiou-se em Leyde, 
onde deu lições particulares, desde 1663. Suas obras, entre as quais 
Metaphysica vera e Metaphysica ad mentem peripateticam, surgiram 
muito depois de sua morte (1691-1698) (depois, portanto, das obras 
de Malebranche) . 

A idéia central de todas suas investigações é fugir à "inclinação 
do espírito, humano de fixar, nas coisas conhecidas, os modos de seus 
próprios pensamentos". Aristóteles é o tipo dos que sucumbiram a essa 
inclinação. Descartes é o modelo dos que querem subtrair-se a isso. 
Uma das primeiras faltas dos peripatéticos é imaginar agentes corpo
rais capazes de provocar em nós a variedade de sensações e de idéias. 
Porque, de uma parte, constato, simplesmente, que existo, e, doutra, 
que tenho modos de pensamento muito variados. Sou, também, um ser 
simples, uma vez que permaneço idêntico em meio a essa diversidade; 
e, sendo simples, não posso provocar em mim essa diversidade, que 
tem, portanto, sua razão num agente exterior a mim. Mas pode-se ver 
esse agente no corpo, como o queria Aristóteles? Não , porque é prin
cípio "muito evidente" que não há ação se não há consciência no 
agente. Creio, por presunção, que o fogo produz o calor; mas, quando 
sigo meu "instinto natural", sei bem que não posso ser autor de uma 
ação da qual não tenho consciência, cujo modo de produção ignoro, 
e, portanto, que o corpo, por não ser consciente, não poderia atuar. 
A causa dos modos de pensamento não poderia ser senão um ser pen
sante fora de mim. Mas todo ser pensante é simples como eu mesmo; 
não pode, pois, provocar uma diversidade de efeitos, senão por inter
venção de uma coisa, que deve ser capaz de diversas mudanças, para 
que nasçam, por ela, diversos objetos de pensamento. Essa coisa é 
extensão e corpo. "Os corpos agem, pois, como instrumentos, e não 
como causas"; são instrumentos do poder de uma causa inefável, que 
pode fazer mais coisas, do que eu possa pensar, de Deus. Trata-se de 
uma forma da tese ocasionalista, que voltaremos a encontrar em Male
branche! 1 

O pensamento de Geulincx vai ainda mais longe. Descartes apren
dera a considerar o corpo como inteligível, vendo nele uma extensão 
divisível ao infinito, impenetrável e dotada de várias outras propriedades. 
Mas essas propriedades, sendo inteligíveis, não podem pertencer ao 

1. Metaphysica vera, ed. Land, pp. 150-151; p. 153; p. 268, nota. ' 
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corpo bruto como tal. É preciso que um. espírito as tenha aí introduzido. 
Não só pôs Deus o movimento na matéria, como também todas as 
demais propriedades. 

A tendência é evidente; levando-a ao extremo, será preciso dizer o 
que o espírito pensa e conhece de uma coisa que não haja sido intro
duzida por ela no espírito. Mas, se Geulincx é firme no princípio, não o 
é nas conseqüências que dele extrai. Às vezes, considera essa adição 
do pensamento às coisas como um obstáculo à sabedoria ou conheci
mento delas em si (ut sunt in se), como quando as qualidades sensíveis 
nos ocultam a realidade física. Assim, quando Aristóteles diz que as 
coisas são seres, ou descreve modos, gêneros, espécies, fala não de 
coisas, mas, com respeito a elas, de considerações humanas que não 
têm mais realidade que o direito ou esquerdo, ou as regras da gramática, 
e que podem ser, como elas, objeto de ensino (doctrina). Por exemplo, 
"o ser nada mais é que uma maneira de pensar, pela qual apreendemos 
aquilo do qual decidimos enunciar alguma coisa". E o mesmo ocorre 
com o todo e a parte, a unidade e a pluralidade. Mas, em tal caso, o 
objeto da sabedoria se restringe muito; ela não alcança senão as coisas 
produzidas por si mesmas. "Tal é nossa consciência do amor, do ódio, 
da afirmação, da negação e de todas as outras ações", em suma, o 
dado psicológico imediato. 

Então, a sabedoria se define como o conhecimento por idéias, 
sendo as "idéias" radicalmente distintas de "considerações e pensamen
tos humanos". A idéia não é, entretanto (como se viu, por motivo da 
idéia de corpo) , simples imagem da coisa, tal como é em si, mas uma 
adição do espírito. O que a distingue é que uma idéia, como a de 
extensão, provinda do espírito divino, adquire, por isso mesmo, o ca
ráter de regra, de lei, caráter que falta aos modos humanos de pensa r . 1 

Nada é mais instrutivo, em todo o caso, do que essa oscilação do 
pensamento de Geulincx, que, não podendo encontrar a coisa ém si 
senão na consciência imediata, busca, para proporcionar objeto à ciên
cia, traçar uma linha de demarcação, que resulta bastante indecisa, 
entre os pensamentos que vêm de nós e as idéias verdadeiras. 

1. Metaphysica ad mentem peripateticam, ed. Land, vo l . II , p. 199; p. 
191, nota. 
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X I I I . CLAUBERG 

Clauberg (1622-1665) , vestefaliano, que (coisa então notável) es
creveu em alemão dois tratados filosóficos e foi professor em Herborn 
(1650) , depois em Duisbourg (1652) , é um cartesiano erudito, fa
miliarizado com o platonismo do Renascimento, com Marcílio Ficino, 
Plotino e Platão. O traço essencial de sua obra, que não foi estudada 
como merece, é precisamente o esforço por unir o cartesianismo à tra
dição platônica. Nada mais curioso, a esse respeito, que as informações 
que dá acerca do teólogo Conrad Berg. Em trabalhos manuscritos, 
Conrad Berg teria sustentado uma teoria das idéias em tudo "seme
lhante à de Descartes", diz-nos ele. Ora, essa teoria, tal como é exposta, 
está muito próxima do platonismo. As idéias são "espécies" do ser abso
luto; têm mais perfeição do que as coisas que representam, porquanto 
são espirituais. São "algo vivo". Berg conheceu mesmo a prova da exis
tência de Deus por sua idéia, não sendo essa prova, no fundo, senão 
um aspecto e aplicação do princípio que levou Platão a concluir de 
seus modelos ideais as coisas sensíveis: as coisas são signos naturais 
de realidades espirituais. Do mesmo modo, a idéia de Deus é "o signo 
natural da realidade d iv ina" . 1 Esse platonismo religioso, penetrado do 
sentimento da alta dignidade da alma, levou Clauberg a negar que ne
nhuma modificação corporal pode provocar modificação na alma, já 
que o efeito não pode ser mais nobre do que a causa. Segue-se, diz 
ele, empregando uma expressão estóica, que "os movimentos de nosso 
corpo são somente causas procatár t icas , 2 que dão ocasião ao espírito 
(menti occasionem dant), como à causa principal, para extrair de si 
tais idéias, sempre tidas em potência (semper virtute), em tal ou qual 
tempo", tese que denota, claramente, origem platônica. 

X I V . DlGBY 

Sir Kenelm Digby (1603-1665) , que viveu muito tempo em Paris, 
tentou uma espécie de física corpuscular, tão afastada da de Gassendi 
como da de Descartes: uma espécie de física dinâmica, em que constrói 
os corpúsculos por dosagem diferente de três forças: condensação, ra-

1, De Cognitione, exercício X V I , pp. 619 sq. 

2. Aqui lo que predispõe a um estado de espírito ou a u m a doença. ( N . do T.) 
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refação e peso, e onde se mostra hostil à tese de identidade da extensão 
e da matéria. Em contrapartida, manifesta, sob certos aspectos, preo
cupações muito próximas às de Geulincx. "O axioma de Aristóteles, 
nada há no entendimento que não tenha passado antes pelos sentidos, 
é tão pouco verdadeiro em sentido estrito, diz em sua Demonstratio 
immortalitatis animae rationalis (1664, p. 2 1 6 ) , que se deve dizer o 
contrário: nada há no entendimento que antes tenha estado nos sen
tidos." Quando falamos, a propósito de coisas sensíveis, de existência, 
de relações tais como o todo e a parte, de causa e efeito, número, con
tínuo, ou ainda de substâncias, enunciamos propriedades que não podem 
passar por ser em nós a imagem das coisas. "As coisas de que se 
enunciam essas relações podem ser descritas e desenhadas com cores 
próprias. Mas como pintar suas relações e ter uma imagem da metade, 
da causa ou do efeito?" Que há de comum entre o amontoado consti
tuído por uma dezena de objetos e a significação ideal do número dez? 
E (segundo, os termos que recordam a Geulincx) por que atribuímos a 
substancialidade às noções que dela formamos, senão "porque a subs
tância, isto é, uma coisa subsistente por si e circunscrita por seus próprios 
limites, proporciona à alma fundamento conveniente e sólido sobre que 
apoiar-se e fixar-se?" Traços que tendem a mostrar, nas noções que 
temos das coisas, as exigências de nosso próprio espírito. 

X V . Louis DE LA FORGE 

Da mesma forma que Clauberg, Louis de La Forge, em seu Traité 
de Vesprit de 1'homme, de ses facultes et fonclions et de son union avec 
le corps, selon les príncipes de René Descartes ( 1666) , busca, no pre
fácio, mostrar o acordo das idéias de Descartes, não somente com 
Santo Agostinho, mas também com Marcílio Ficino e outros platônicos. 
Um dos principais resultados de sua meditação é de esclarecer a maneira 
pela qual um cartesiano deve entender a ação dos corpos entre si e a 
interação do corpo e da alma. Tinha que lutar contra os materialistas, 
que, imaginando toda ação conforme ao modelo da ação por contato, 
declaravam impossível a ação da alma sobre p corpo, se a alma não 
era também corpórea, e ainda contra certos cartesianos, que tomavam 
por qualidade real a quantidade de movimentos que Deus introduziu 
no universo. Materialismo e dinamismo são, ambos, por idênticas razões, 
inimigos de idéias claras. Com efeito, se consideramos a idéia clara e 
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distinta do corpo, a saber, a extensão, não encontramos nela nenhuma 
noção de força motriz. A "ação" de um corpo sobre outro, conside
rando-se o corpo isolado, é ininteligível, e os materialistas erram em 
extrair disso uma objeção contra a espiritualidade da alma, pois "não 
é mais difícil [nem mais fácil] compreender como um espírito pode 
atuar sobre um corpo e movê-lo, do que conceber como um corpo atua 
sobre outro" (p . 254) . A única força motriz é Deus, causa universal 
de todos os movimentos existentes no mundo. Se, portanto, se diz que 
um movimento é causa particular de outro, ou que a alma é causa 
particular de um movimento do corpo, é somente "determinando e obri
gando a causa primeira a aplicar sua força e potência motriz sobre 
corpos, sem os quais não as teria exercido, - segundo a maneira pela 
qual ela resolveu comportar-se com os corpos e os espíritos, isto é, 
para os corpos, segundo as leis do movimento. . ., e, para os espíritos, 
segundo a extensão do poder que quis acordar a sua vontade". 

X V I . GÉRAUD DE CORDEMOY 

No mesmo sentido, alinham-se as reflexões de Géraud de Corde-
moy, conselheiro do rei e leitor do grande delfim, que, no mesmo ano 
que La Forge (1666) , publicou Dix Discours sur la distinction et 1'union 
du corps et de 1'âme. Havia, naquele momento (p . 7 2 ) , sete ou oito 
anos que concebera suas idéias sobre esse tema, e dele falara a alguns 
amigos. Vê-se a que ponto aquilo que se chamará, mais tarde, ocasio-
nalismo, pairava no ar e atraía a maior parte dos cartesianos. Cordemoy 
apresenta a fórmula clara em seu quarto discurso (De la première cause 
du mouvement): "O que se deve entender, quando se diz que os corpos 
movem os corpos, é que, sendo todos impenetráveis, e não podendo, 
assim, ser movidos sempre, pelo menos com velocidade igual, seu en
contro é ocasião para que o espírito, que moveu os primeiros, mova os 
segundos." A interação do corpo e da alma concebe-se da mesma ma
neira. "Uma alma move um corpo, quando, por causa desejável, acon
tece que o que já movia o corpo vem a movê-lo do lado para o qual 
essa alma quer que seja movido." Desses pontos de vista, extrai Cor
demoy conclusões, algumas bastante inesperadas: já que entre o que 
vulgarmente se chama causa e efeito não há nenhuma relação intrínseca, 
derivando da natureza desses termos, pode-se conceber, entre a alma 
e o corpo, ou entre uma alma e outra, modos de união bem diversos 
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dos modos atuais. É possível, por exemplo, que a alma, separada do 
corpo, possa imaginar todos os corpos sem que a união com um impeça, 
como agora, a união com outro. Pode, também, conceber espíritos que 
não necessitem, para comunicar seus pensamentos, senão querê-lo, pois 
que um pensamento pode, no fim de tudo, ser ocasião de outro pensa
mento, mais facilmente ainda que um movimento: talvez a inspiração, 
que nos descobre novos pensamentos, e cuja causa não podemos apreen
der, provenha de uma ação, sobre nós, de espíritos que ignoramos 
(Discours de la Parole, pp. 75-79) . Vê-se como o cartesianismo de 
Cordemoy tende para essa espécie de visão desarticulada do universo, 
que Leibniz censurará nos ocasionalistas e que quase antecipa a de 
Hume: conclusão que concorda, muito bem, com a espécie de atomismo, 
que substitui, na física, pela matéria contínua do mestre. Finalmente, 
como fará Malebranche, ele deduz de sua tese que a existência dos 
corpos não pode ser assegurada senão pela fé. 

X V I I . SYLVAIN PVÉGIS E H U E T 

Descartes não ignorava que sua metafísica era alimento demasiado 
forte para muitos espíritos. Não temperado por essa disciplina rigorosa, 
o domínio de si, a generosidade de que Descartes deu exemplo, um idea
lismo que não se refere a realidades espirituais corre o risco de culmi
nar em quimeras, como vimos exemplos na história do platonismo: não 
por culpa sua, mas por debilidade dos espíritos que o utilizam. Sylvain 
Régis (1632-1707) , um dos vulgarizadores mais aplaudidos do carte
sianismo, em Tolosa (1665) , em Montpellier ( 1671 ) , depois em Paris, 
dá-nos; em seu Système de Philosophie ( 1690 ) , um cartesianismo edul
corado e nivelado, que escapa a esse perigo. Suprime, num golpe, a 
audácia especulativa da doutrina, ao ver em todas as idéias, mesmo nas 
idéias inatas, e nas idéias claras e distintas, simples imagens de reali
dades não espirituais. Todo o valor dessas-idéias vem de sua referência 
a essas realidades; começam com sua existência e cessam com ela. E, 
analogamente, com mais forte razão, verdades fundadas nessas idéias. 
"As verdades numéricas, geométricas e metafísicas não podem ser eter
nas, nem segundo sua matéria, nem segundo sua forma; . .. segundo sua 
matéria, porque sua matéria não é outra coisa que as substâncias que 
Deus p roduz iu ; . . . segundo sua forma, porque, como a forma dessas ver
dades não é outra coisa que a ação pela qual a alma considera as subs-
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tâncias de certa maneira, essa ação da alma, também, não poderia sê-lo." 
Esse cartesiano admite, pois, o axioma de Aristóteles: nada está no 
entendimento que não tenha passado pelos sentidos, buscando, assim, 
na coisa, um fundamento estável para a verdade. Entretanto, admite 
também as idéias inatas, mas só no sentido de que se encontrem na 
alma, desde a primeira experiência, e ali permaneçam. Por exemplo, 
toda experiência externa é conhecimento de um modo de extensão, e 
todo modo de extensão implica a idéia de extensão, com todas suas 
propriedades. O mesmo ocorre com a idéia de pensamento, implícita 
em todo modo de pensamento. As opiniões de Régis formam perfeito 
contraste com as de Malebranche, que teve, como veremos, de respon
der a suas críticas acerca da visão em Deus. 

Régis fez-se defensor de Descartes contra os ataques de Huet, que, 
em 1689, publicou uma Censure de la philosophie cartésienne. Huet, tal 
como se mostra em Traité philosophique de la faiblesse de Vesprit hu-
main, composto antes de 1690, mas surgido em 1723, é sensualista e, 
por isso mesmo, um céptico. Porque as "espécies" dos objetos, passan
do por diversos meios, e depois por nossos sentidos que as alteram ain
da mais, não nos chegam senão deformadas. Esse cepticismo não é, co
mo entre os antigos, contínua investigação da verdade, mas definitiva 
confissão de impotência, destinada a "preparar o espírito para receber 
a fé". Deve-se ter por duvidoso tudo o que a razão nos ensina ou, pelo 
menos, crer que ela não pode alcançar a certeza, não já das coisas di
vinas, mas tampouco das coisas humanas, senão graças à luz da fé. É 
visível o que podia pensar acerca do racionalismo de Descartes: reprova-
-Ihe, na física, o ter a sua disposição um arsenal de causas, das que se 
deve duvidar, porque são boas para explicar tanto os efeitos imaginá
rios como os reais. Por exemplo (p. 1 7 2 ) , Huyghens é o primeiro a des
cobrir o anel de Saturno, tido, na época de Descartes, como dois planetas 
satélites. Ora, este "pensava haver proporcionado causas muito mais 
verdadeiras, porque esses planetas imaginários se movem muito lenta
mente em torno de Saturno"? Quanto a seu critério de idéias claras e 
distintas, o famoso círculo vicioso, que lhe censuraram desde o prin
cípio, retira-lhe muito o valor. Régis, em sua Réponse à la censure 
( 1 6 9 1 ) , defende a física de maneira curiosa: sustenta que "a física 
especulativa não pode ser tratada senão de maneira problemática e que 
tudo que é demonstrativo não lhe pertence". Seu papel limita-se a con
ceber um arranjo mecânico de onde se possam deduzir os efeitos que 
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se experimentam. Quanto ao círculo vicioso, não é senão aparente, por
que é por relação a nós que a certeza da idéia verdadeira conduz a 
existência de um ser perfeito, ao passo que é no absoluto que a ver
dade da idéia depende da existência desse ser. 

Em fins do século, aos olhos de muitos, menos prevenidos que 
Huet, o racionalismo cartesiano oferece algum perigo, pelo próprio fato 
de ser racionalismo. A "causa de Deus" é mal sustentada por argumen
tos tão dificilmente acessíveis. "Reconheci, diz, por exemplo, Jaquelot, 
em suas Dissertations sur 1'existence de Dieu (1690) , que muitas provas 
metafísicas não têm corpo bastante para impressionar, sensivelmente, 
o coração. O espírito resiste a argumentos que lhe parecem muito sutis, 
quando nem sequer encontraria alguma resposta." E, para arrastar a 
convicção, Jaquelot substitui a prova da existência de Deus por sua 
idéia, a velha prova a contingentia mundi. Doutra parte, é a época 
em que aparecem numerosas refutações da prova cartesiana, que "alcan
çam o próprio fundo de seu pensamento. Por exemplo, Werenfels, em 
seu Judicium de argumento Cartesii petito ab ejus idea (Bale, 1699) , 
escreveu que a idéia de Deus não é uma natureza imutável mais dò que 
a idéia de cavalo, pois que se pode, arbitrariamente, retirar-lhe uma ou 
mais perfeições. Acrescenta que não se pode saber se sua existência é 
possível, pois que, admitihdo-se que seja compatível com as verdades 
por nós conhecidas, pode ser incompatível com verdades desconhecidas. 
Fénelon, por muito que simpatizasse, com Descartes, acreditou dever, em 
seu Traité de 1'existence de Dieu, começar pela prova mais sensível e 
mais popular, a das causas finais, escritas para "pessoas de espírito", 
que não têm "conhecimentos profundos de física". Anuncia-se uma 
época em que se procurará mais forçar a convicção do que inventar só
lidas razões. 
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