
AS INTlJ/~(jES FUNDAMENTAlS DE DESCARTES."
- Em homenagem ao 4° Centenario de Descartes -

Desde os tempos modemos a filosofia e a
matematica muito devem a Descartes. Ainda
hojeas shas intui~oes matematico-filos6ficas
causam admira~ao aos estudiosos. Descartes,
embora justamente criticado por seu exagerado
racionalismo mecanicista, contudo legou uma
li~ao fundamental aos hornens de todos os
tempos: estudar 0 grande "livro do mundo",
onde estamos inseridos. Apaixonadamente
buscou ideias cJaras e distintas, e acreditou que
as leis da fisica e da matematica 0

aproximariam da verdade. Em Descartes a
razao encontrava-se constantemente em tensao
para a verdade, por isto as suas intui~oes ainda
hoje encantam, embora nem sempre ofere~am a
ultima formul~ao da problematica em questiio.

Nao e de estranhar que justamente matematicos se
interessem por uma certeza absoluta na area da vida e do saber.
Acostumados as mais altas exigencias da certeza, nao poderiam
deixar de se fascinar pelas possibilidades de uma evidencia
independente da experiencia pessoal, que a matematica oferece.

• Texto-base para dialogo com matematicos e cientistas .
•• Inacio Strieder e Professor do Mestrado em Filosofia da UFPE.



Para alem das operayoes puramente numericas sera que nao seria
possivel estabelecer na vida concreta a mesma certeza, com
metodoquase-matematico, superando as duvidas na opiniao
particular e publica?

A certeza da matematica, que exclui qualquer duvida,
se tomou nos tempos modemos a aspirayao dos fil6sofos. Com
este novo ideal do conhecimento se inicia uma nova era. A era
dos calculos, da experimentayao e do metodo. A era modema.

demonstrayoes de Co¢mico, Kepler e Galileu, nao podia ser
verdadeira.

Descartes justifica 0 seu afastamento da tradiyao no
inicio do "Discurso sobre 0 Metodo", que inicialmente deveria
ter 0 titulo: "Sobre 0 metodo do uso adequado da razao e da
pesquisa cientifica". Este "Discurso" foi publicado, em france~,
como anexo a uma proposta experimental de uma ..geometrla
analitica e de uma 6tica geometrica. Inicialmente 0 "Discurso
sobre 0 Metodo" nao provocou muito impacto, mas desde logo
contribuiu para que 0 latim deixasse de ser a lingua exclusiva dos
homens cultos. Com este "Metodo" Descartes apresenta os
caminhos quesegWu, mostrando a sua vida como numa pintura, a
fim de que cada um pudesse julgar a respeito. Por isto este
"Discurso" continua sendo ate hoje um desafio aos sabios, e os
leva a questionar a relayao entre fe, ciencia e certeza; entre
teologia, filosofia e ciencias naturais. \

Ao final de seus estudos secundarios, Descartes,
admirador de Galileu, descobriu-se envolto em tantas duvidas e
equivocos que, poI algum tempo, akandonou \os estudos
cientificos. Diferentemente "dos estudiosos de gabinete, decidiu-
se nao proc~~r outro conhecimento, a nao ser aquele que
pudesse encontrar nele mesmo, ou no grande "livro do mundo".
Por isto gastou 0 resto de sua juventude em viajar e conhecer
palacios e exercito's' em conviver com pessoas de diversos
temperamentos e piofissoes. Reuniu mUltiplas experiencias,
colocando-se a si mesmo em prova nos encontros a que 0 acaso 0

levou. Meditava sobre tudo com que se confrontava, para tirar
algum proveito.

Assim DESCARTES substituiu os livros do homem
medieval: a Biblia e a Natureza, pelos "livros" do Mundo e do
proprio ED. Conseguiu ainda uma licenciatura em Direito, mas
de resto "leu" principalmente 0 "grande livro do Mundo".

Primeiramente em Paris: como cavalheiro
financeiramente independente, como danyarino, lutador de

Ninguem encama melhor 0 ideal modemo da
incondicionada certeza matematico-filosofica do que 0 fundador
da "geometria analitica" e da filosofia modema: RENE
DESCARTES (1596-1650), no latim: CARTESIUS. Este nome se
tomou sinonimo do pensamento geometricamente claro.
Contudo, sua pessoa, como pessoa e filosofo, permaneceu urn
misterio. Ai,ndahoje se pergunta se Descartes foi primeiramente
tIsico ou IIietafisico; born crismo, ou racionalista "cartesiano";
apologeta da fe, ou iniciador da descrenya moderna?

Descartes foi estudante modelo do colegio dos padres
jesuitas de La Fleche, na Franya. Aos 54 anos de idade morreu de
pneumonia, quando aceitara filosofar junto a rainha da Suecia as
5 horas da madrugada, no invemo gelado de Estocolmo.

Desde 0 inicio de seus estudos em La Fleche, na
mesma proporyao com que se sentia distante da filosofia
escolastico-aristotelica, Descartes sentia-se atraido pela
matematica, por causa da certeza e da evidencia de suas
demonstrayoes. Dizia que a filosofia (a escolastica), cada vez
mais superada em sua fisica (visao do mundo) pelas



esgrima, jogador, esportista hipico, continuava preocupado com
os problemas matematicos e filos6ficos. ~ealizou entao uma
sene de viagens a Holanda, Alemanha, Austria e Hungria.
Incorporou-se voluntariamente, como oficial, sem soldo, as
tropas do Principe de Orange, na Holanda, e, posteriormente, as
tropas do Duque da Baviera. Enquanto no exercito, agiu mais
como espectador do que como "ator". Amava especialmente as
noites tranquilas dos aquartelamentos de invemo. Nestas noites
tinha bastante tempo para pensar.

Numa destas noites, num aquartelamento em VIm, as
margens do Danubio, a 10 de novembro de 1619, Descartes teve
uma experiencia singular. Numa noite de exalta~ao espiritual e
vivos sonhos profeticos, Descartes resolveu mudar radicalmente a
sua vida. Segundo 0 proprio Descartes, nesta noite, aos 23 anos
de idade, foi iluminado do alto e teve uma admiravel intui~ao,
que se tomou a ideia-mestra de todo 0 seu futuro trabalho: a
revela~ao de uma "ciencia admiravel". Concebeu assim a ideia
de uma nova ciencia universal, que com a ajuda do metodo
matematico-geometrico seria capaz de estabelecer clara e
distintamente as leis di natureza e do espirito; as leis da fisica e
da metafisica.

De fato. esta postura de Descartes gerou uma nova
era em que a matematica e as ciencias naturais adquiriram
fun~Oestotalmente novas. Os novos encaminhamentos cientificos
de Copernico, Kepler e Galileu exigiam uma sistematiza~ao mais
ampla e segura no nivel matemcitico, que englobasse uma
filosofia da natureza e uma filosofia do espirito.

A vivencia que Descartes experimentou as margens
do Danubio oatingiu de tal forma que, naquela mesma noite, fez
uma promessa de ir em peregrina~ao ao Santucirio de Nossa
Senhora de Loreto, na Itcilia.De fato cumpriu esta promessa, ap6s
sair do exercito. Aproveitou esta viagem de peregrina~ao para
visitar a metade da Europa. De volta, fixou-se em Paris.

Em 1627 Descartes resolveu, pela primeira vez,
entrar na discussao filosofica. No decorrer de uma conferencia do
Sr. de Chandoux, diante do NUncio Apostolico, expOs os
principios de uma nova filosofia que, segundo ele, conduziria a
urn conhecimento mais seguro e certo.

o Cardeal de Berulle, simpatico as ideias de Galileu,
presente na conferencia, confiou em Descartes e 0 encarregou de
se dedicar a esta nova filosofia. Tambem a fe crista necessitava
de novos fundamentos, de nova legitima~ao filosofica e, talvez,
de urn novo Aristoteles.

Neste gesto do Cardeal Berulle se encontra a raiz de
urna possivel alian~a entre a nova ciencia matematico-
mecanicista, com sua correspondente filosofia racionalista, e uma
nova teologia espiritual. Tanto Descartes, como 0 Cardeal
Berulle, eram contra a teologia escolcistica abstrata e a mistica"
renascentista, que girava ao redor da natureza. Assim Descartes
se tomou 0 primeiro pensador modemo que caracterizou
definitivamente a consciencia dos tempos modernos,
contrariamente a filosofia mistica da Renascen~a.

Em 1628, Descartes publicou as "Regras para dirigir
o espirito". Eis 0 conteudo de algumas destas regras:
18Regra: 0 objetivo dos estudos cientificos deve ser dirigir 0

espirito, para que seja capaz de emitir opiniOes
sOlidas ~ verdadeiras a respeito de tudo com que a
pessoa se confrontar.

28 Regra: Somente se ocupar com aqueles assuntos, em rela~ao
aos quais nosso espirito seja capaz de obter
conhecimentos certos e indubitciveis.

38 Regra: Nao perguntar 0 que outros pensaram sobre os
assuntos escolhidos para serem estudados, ou nos
fixarmos em nossas suposi~Oes,mas investigar sobre
o que nos podemos verificar de forma clara e
evidente, ou deduzir com certeza; pois somente isto e
ciencia.



48 Regra: Para a pesquisa da verdade e necessario urn metodo.
Da regra 4-21 ha especifica~oes deste metodo

proposto por Descartes. Esta metodologia conduz 0 espirito cada
vez mais intensamente para 0 ambito das operayoes matematico-
geometricas. Nestas regras, portanto, Descartes nao toma como
base a metafisica, mas se conduz, segundo ele, por urn metodo
matematico, original e inquestionavel, que sera valido para todas
as areas cientificas, superando todos os preconceitos e os
costumes, desobstruindo tudo que pudesse dificultar a evidencia.

Este metodo matemcitico-geometrico deveria ser
transposto tambem para a filosofia. Do contrario ela nao sairia da
escuridao para a luz, da inseguranya de opinioes desencontradas
para a clareza, a evidencia e a certeza. Para Descartes, somente a
matemcitica garante aquela clara e segura demonstra~ao que, de
grandezas conhecidas, deduz para grandezas desconhecidas; que,
de ca\lsas faceis e constataveis, conclui para soluyoes dificeis e
comple-?,as.

Descartes encontrou, portanto, na matematica,
especificamente na geometria, as ideias-chaves para sua filosofia,
que desde os tempos modernos avalia a realidade a partir do
esquema tecnico-matematico.

A intuiyao de Descartes indicava que unicamente a
razao era capaz de gerar certeza. Utilizando plenamente a
capacidade racional, os homens poderiam chegar a urn myel de
verdade mais elevado, que se manifestasse, nurna evidencia sem
duvidas e sem erros, em conceitos clara e distintamente
delimitados; em urn conhecimento nao mais baseado na incerteza
das percepyoes sensoriais, nem na imaginayao, nem em
autoridades.

A proposta metodol6gica de Descartes abriria a
passagem para a razao, partindo de grandezas conhecidas para as
desconhecidas; de realidades menQs complexas para as mais
complexas. Utilizando este metodo~ a razao descobriria na
natureza, analogicamente, a mesma ordem da matematica.

Descartes intui aqui urna das caracteristicas mais
profundas das ciencias modernas: a reduyao de todas as ciencias a
matematica. 0 "espirito" do metodo matematico deveria ser
transposto para todas as outras ciencias. Assim procedendo
chegar-se-ia a verdade, pois, segundo Descartes, 0 que eu
conheyo clara e distintamente tambem e verdadeiro. Por isto 0

objetivo de qualquer atividade intelectual, tanto na filosofia como
nas ciencias naturais, deveria ser a formayao de "ideias claras e
distintas".

la era urn sonho dos pitag6ricos (sec. VI a.c.)
encontrar no universo todo a harmoniosa ordem dos nUmeros.A
ousadia revolucionaria de Descartes quer muito mais: a partir da
liberdade do espirito hurnano, Descartes pretende determinar 0

que 0 homem de fato e capaz de cOnhecer e a que opinioes
verdadeiras, realmente fundamentadas, e capaz de chegar, sem
recorrer ao que outros ja haviam dito em escolas filos6ficas ou
teol6gicas, ou repetindo opinioes de autoridades civis e
eclesiasticas. Nada se deveria interpor entre 0 sujeito e 0 objeto.
A busca da certeza e da verdade deveria ser feita com 0 espirito
totalmente livre. Inicia-se assim a luta pela liberdade de pesquisa.

A proposta de Descartes tenta fundamentar, de forma
nova e radical, tanto a filosofia como 0 conhecimento hurnano
em geral. A formayao de ideias claras e distintas, e a busca da
verdade, e urna tarefa do individuo. Descartes transforma 0

metodo para superar as pr6prias duvidas em metodo cientifico
para todos os pesquisadores. Diante de suas duvidas quanto as
opinioes diversificadas entre os homens cultos e quanto a moral e
os costumes dos povos, Descartes intuiu que deveria tentar
cohduzir-se a si mesmo sozinho. 0 pr6prio individuo deveria
modelar a sua vida a partir de urna responsabilidade pessoal, ao
maximo segura e racional. A partir disto, podemos dizer que as



reflexoes cientificas de Descartes, em ultima analise, possuem
urn objetivo pratico; nao buscam 0 conhecimento pelo
conhecimento. Volta-se contra as especulayoes estereis de urna
filosofia medieval, e busca resultados racionais frutuosos para a
vida da humanidade e do individuo. Para Descartes 0 objetivo
maximo da atividade racional nao e a teoria, e sim urna praxis
capaz de tomar 0 homem mais sabio e mais capaz.

Somente depois de ter pesquisado 0 mundo atraves de
experiencias praticas, conhecendo povos, homens, grandes
acontecimentos, Descartes se volta para a pesquisa do proprio
ED.

Segundo Descartes, construyoes feitas por apenas urn
arquiteto sao geralmente mais bonitas e harmoniosas do que
aquelas em que se aproveitam muros construidos para outros fins.
Por isto considera que 0 conhecimento testado por ele mesmo e
melhor do que a aceitayao dos ideais alheios.

Depois das viagens feitas, Descartes durante algum
tempo leu pouco, distanciou-se da historia e das tradiyoes. Queria
iniciar algo totalmente novo. Conscientemente procurou
desfazer-se de suas convicyoes anteriores, para substitui-Ias por
melhores, quando as tivesse testado com a propria razao. Queria,
dali para frente, aceitar somente aquilo que reconhecesse de
forma evidente que fosse verdadelro. Para isto julgou necessaria
urna ruptura radical com 0 passado, com Aristoteles e Tomas de
Aquino. Somente assim se considerava apto a julgar apenas
aquilo que se apresentasse ao seu pensamento de forma tiio clara
e distinta, a ponto de eliminar qualquer duvida.

. Com este posicionamento, Descartes rejeita a
autondade ~omo criterio da verdade. Previu que isto the poderia
trazer confhtos com as autoridades civis e eclesiasticas. Por isto
abandona Paris. Segundo ele, 0 ar de Paris era mais propicio a

produzir 4<fantasmas cerebrais" do que verdadeiros pensamentos
filosoficos. Mudou-se para a Holanda heretica, onde pensava
encontrar mais liberdade de pensamento. Mas, mesmo la, trocou
diversas vezes de residencia, e indicava endere~os falsos, para
fugir das pressoes politicas e conseguir se dedicar total mente as
ciencias. Residiu na Rolanda por mais de 20 anos. Teve uma
filha de sua companheira domestica. A filha lhe faleceu aos cinco
anos, 0 que 0 abalou profundamente. No decorrer destes 20 anos
viajou tres vezes para a Fran~a. De resto, neste periodo, dedicava-
se, geralmente, da manha a noite a pesquisa de problemas da
matematica, da fisica, da fisiologia e da filosofia, mantendo urna
ampla correspondencia. Preocupou-se tambem com problemas
tecnicos como: a fabrica~ao de oculos, de cadeiras de rodas, de
bombas hidrciulicas; interessou-se por tecelagem; pesquisou a
possibilidade da cura de cegos e da prolonga~ao da vida. 0
resultado mais importante que obteve na Rolanda foi a aplica~ao
da aritmetica modema e da aIgebra a antiga geometria. Com a
geometria analitica algebrizada, finalmente os matematicos
tinham em suas maos um instrumento modemo de trabalho. A
algebra, assim, se tomoU a moldura para a formula~ao de
qualquer teorema.

Nos seus 5 primeiros anos de Holanda, Descartes
trabalhou principalmente em resolver problemas da fisica. Tentou
diplomaticamente publicar 0 seu "Tratado sobre 0 Mundo, ou
sobre a Luz". Mas, tendo noticia da condena~ao de Galileu em
1633, preferiu niio publicar esta obra. Somente 14 anos ap6s a
sua morte esta obra foi publicada. Em 1638, Descartes se referiu
a condenayao de Galileu numa carta a urn amigo, em que escreve:
"Isto e usar a Sagrada Escritura de forma inadequada, para fins
que 0 proprio Deus nao quis, pois se pretende privar os homens



de conhecimentos que somente pertencem as ciencias humanas e
nada tern a ver com nossa salv~ao".

o "Tratado sobre 0 Mundo" foi publicado juntamente
com 0 "Tratado sobre 0 homem e sobre a forma~ao do feto". No
"Tratado sobre 0 Mundo" Descartes se distancia bastante da
visao biblica do mundo e esclarece a origem do Sol, das estrelas,
da Terra e da Luz pela teoria do turbilhao. Finalmente Descartes
publica 0 seu "Discurso sobre 0 Metodo", como apendice ao
tratado sobre a Geometria e a Otica. 0 "Discurso sobre 0
Met~do", i~cialmente, nao causou grande impacto. Talvez por
ter sldo escnto em frances, pois a lingua oficial dos academicos
continuava sendo 0 latim. No principio Descartes pensara colocar
como titulo desta obra: "Projeto para uma ciencia universal, que
pretende elevar a nossa natureza a sua mais alta perfei~ao".

Contrariamente ao "Discurso sobre 0 Metodo" as
suas "Medita~oes sobre os fundamentos da Filosofia", pUblic~das
em 1641, em latim, provocaram violenta rea~ao. Neste escrito
Descartes, como fisico e metafisico, com a ajuda de seu metodo,
pretende resolver defirtitivamente 0 problema do Ser de Deus e
da essencia da alma humana.

Esta rea~ao de fi16sofose te610gostradicionais tanto
cat6licos como protestantes, contribuiu para que a filosdfia de
Descartes se divulgasse e se impusesse cada vez mais.

Baseado neste debate, Descartes publica os
"Principios da Filosofia", que redige em forma didatica para uso
nas escolas.

Antes de se transferir para a Suecia a convite da
Rainha, publica ainda 0 livro "Sobre as paixoes da 'alma".

Na Rolanda, Descartes havia sido acusado de
atei~mo, pe~agianismo e ceticismo. Escapou da prisao e da
quelma OfiClalde seus livros por causa da prote~ao de amigos
po?e~osos. 0 pr6prio Descartes alega em sua defesa que 0 seu
obJettvo.nao era propor 0 ceticismo, mas defender-se dos ceticos,
que duvldam por duvidar. Contrariamente a estes 0 seu objetivo

era a busca da certeza, que 0 livrasse da terra solta e da areia das
afirma~oes tradicionais, e se pudesse fundamentar em rocha
segura.

Como porem encontrar a rocha segura em que se
fundamentar?

Em suas medita~oes, Descartes afirma que durante a
juventude aprendeu muitas coisas erradas, e que tudo que havia
construido sobre estes erros se tornara muito duvidoso, por isto
decidira submeter tudo que aprendera a novas provas. Num
primeiro momento, se tomara necessario derrubar todos os
argumentos que sustentavam 0 arcabou~o do saber tradicional.
Isto Ihe possibilitaria construir urn edificio inabalavel,
fundamentado nas ciencias.

o primeiro passo, portanto, era duvidar de tudo. A
partir desta duvida met6dica poderia ter a esperan~a de chegar a
conhecimentos s61idos, superando toda perplexidade. Descartes
mostra que podia duvitlar praticamente de tudo, principalmente
do que se afirmava a respeito do mundo material. Para provar a
sua constata~ao, faz varias considera~oes.
1a Consideracao: As impressoes sensitivas nao saDconfiaveis. Os

sentidos, muitas vezes, nos enganam. Nunca
devemos confiar totalmente neles. A certeza em
rela~ao ao mundo exterior e, por si mesma,
duvidosa.
Contra-pergunta: Sera que esta duvida atinge

tambem a mim mesmo? Ao
meuEU?

2..a Consideracao: Nao existe uma distin~ao absolutamente certa e
segura entre 0 estado de sonho e de vigilia. 0
que vivenciamos acordados tambem podemos
vivenciar sonhando. 0 fato de eu agora estar



aqui sentado, com minhas maos e meu corpo,
sera que isto nao e urna alucina9aO? Uma
ilusao? Portanto, tambem a minha existencia
corporal e duvidosa.
Contra-pergunta: Sera que esta duvida tambem

vale para as caracteristicas
naturais dos corpos: a
extensao, a quantidade, 0

tamanho, 0 nfunero, 0 lugar e
o tempo? Sera verdade que
2+3 sempre san 5, e que 0

quadrado sempre tern 4 lados?
3a Consideracao: Tudo poderia ser engano. Ja que tantas vezes

nos enganamos, por que nao nos poderiamos
enganar sobre aquilo que consideramos
absolutamente certo? Portanto, os conceitos
gerais e fundamentais sobre a natureza san
duvidosos. E as proprias verdades que
fundamentam os nossos conhecimentos san
duvidosas.
Questao: Uma duvida tao generalizada e

pensavel e admissivel somente se
admitirmos que 0 proprio Deus,
bondoso, leva 0 homem a isto. Ora,
isto e contra a natureza de Deus.

4a Consideracao: Mas, Deus todo bondade poderia ser pura
fiC9aO, e quem estivesse agindo no mundo
poderia ser um "espirito enganador", urn
espirito mau, urn genio maligno, que, embora
todo poderoso, tambem seria enganador,
empregando todo 0 seu cuidado para me
ludibriar. Assim, tudo em mim, e fora de mim,
seria froto de sonhos enganadores.

Embora Descartes considerasse esta duvida sobre 0

bondoso Deus ficticia e metodica, isto permitiu que ele
fonnulasse a sua "duvida universal". Consequentemente, a
certeza da existencia de Deus se tomou para Descartes a Unica
garantia da propria certeza.

Se a duvida universal permanecesse, 0 homem cairia
numa desorienta9ao total. Com 0 usa de sua razao, Descartes
busca a saida para esta duvida universal. Ele vai em busca do
"ponto de apoio de Arquimedes".

Se sustentarmos a duvida universal ate as ultimas
conseqiiencias, como sera possive! chegar a uma certeza? Nurna
passagem de suas reflexoes sobre este problema Descartes diz:
"A contempla9aOde ontem me levou a duvidas tao violentas, que
nao posso mais esquece-Ias, e contudo nao vejo como soluciona-
las. Estou como que diante de urna queda imprevista, mergulhado
num redemoinho abismal, tao confuso que nao consigo tincar pe
em terra firme, nem consigo me elevar a superficie. Mesmo
assim nao desisto e pretendo sair em busca de urn caminho plano.
Ontem mesmo iniciei a caminhada, pois estou em duvidas se esta
duvida nao e falsa. Continuarei a buscar ate encontrar algo que
seja certo, ou que eu possa considerar certa. Arquimedes apenas
queria um ponto de apoio para deslocar a terra. Tenho a
esperan~a de encontrar urn ponto de apoio, por minima que seja,
que e certo e inabalavel".

Em dado momento, Descartes intuiu que este ponto
de apoio, que fundamentasse todo 0 saber humano, se encontrava
inerente a propria duvida. Assim considerou que, mesmo que
duvidasse de tudo e tudo considerasse falso, contudo uma coisa
era certa: que ele, que assim duvidava, deveria ser alguma coisa.
E esta era a verdade que nenhum cetico poderia derrubar. Se ele
pensava, tambem deveria existir. E a partir deste momenta 0



"Penso, logo existo" (cogito, ergo sum) se constituiu na primeira
verdade da filosofia cartesiana. "Mesmo que Deus me enganasse,
contudo permaneceria certo que 'eu existo', pois se assim nao
fosse eu nao poderia ser enganado". Parece que Descartes havia
alcan<;ado0 seu objetivo: a verdade nao se manifestava mais
apenas na area da matematica e da geometria, com nfuneros
abstratos e rela<;oes matemciticas, mas na vida concreta, na
existencia real.

Daqui para frente a verdade basica para a filosofia
cartesiana era: "0 homem, enquanto duvida, pensa; e se pensa,
existe". 0 ponto de Arquimedes estava descoberto: 0 fato da
propria existencia. 0 fundamento da certeza ja nao era somente 0

pensamento em si. A partir da certeza do "eu existo" Descartes
movimenta todos os problemas basicos da filosofia: as reflexoes
sobre 0 Eu, sobre Deus e sobre 0 mundo material. Vejamos
rapidamente as bases destes tres niveis de problemas.
1. A natureza do EU, ou do espirito humano (a alma). A alma se

identifica com 0 pensamento, a consciencia (Descartes nao
conhece 0 inconsciente). Sao proprios do Ell, 0 ser pensante
(res cogitans), 0 pensar, ao lado do sentir e do querer;
semelhantemente como ao mundo fisico sao proprios a cor, 0

peso. A essencia do mundo fisico e a extensao. Por isto ele e
"res extensa".

2. Como, porem, 0 Eu chega a convic<;aoda existencia de Deus?
Para Descartes isto nao acontece como nos

argumentos sobre a existencia de Deus em Tomas de Aquino.
Nao e a partir do mundo fisico que se chega a provar a existencia
de Deus, mas a partir do proprio EU, atraves de dois caminhos.
a) Primeiramente a partir do principio da causa e do efeito. 0

homem, em sua consciencia, se descobre limitado, imperfeito,
cheio de duvidas. No entanto, tern em si a ideia de urn ser
absolutamente perfeito. Urn ser imperfeito nao poderia ser 0

autor causal desta ideia. Portanto, nao somos nos os autores da

ideia da existencia de Deus, mas e 0 proprio Deus que
imprime esta ideia em nos.

b) 0 segundo caminho para provar a existencia de Deus e 0

argumento ontologico. Uma variante do argumento de Santo
Anselmo. Segundo Descartes, nos temos a ideia clara e
distinta de que Deus e 0 ser mais perfeito possivel, e por isto
mesmo tambem possui a perfei<;ao que e a existencia.
Portanto, a ideia de Deus como 0 ser mais perfeito
necessariamente inclui a sua existencia. Ao mesmo tempo
podemos estar certos que nao nos enganamos nesta certeza,
pois enganar e estar enganado e uma fraq~eza, uma
imperfei<;ao.E Deus, sendo perfeito, nao nos podena enganar.
Assim Descartes descarta a ideia do Deus-Iudibriador.

c) Uma vez provada a existencia de Deus, Desca~es chega
facilmente a certeza a respeito do mundo matenal. Sendo
Deus verdadeiro e bom, 0 homem pode ter a certeza da
existencia do mundo material. Urn Deus perfeito e born nao
haveria de ludibriar a razao humana. Portanto, 0 que eu
reconhe<;oclara e distintamente nao e engano e aparencia, mas
e verdadeiro e existe. Neste raciocinio, Descartes deixa
explicito que 0 espirito humano e essencialmente diferente do
mundo material. 0 EU, a alma, esta caracterizado pelo
pensamento, enquanto 0 mundo material esta caracterizado
pela extensao.

Descartes e urn homem que quis come<;ar
praticamente tudo de novo. Com ele se inicia a forma<;aoe 0

pensamento dos tempos modemos. A filosofia cartesiana se
constituiu num movimento, numa forma de pensamento.
Racionalismos, psicologismos e idealismos se reportam a ele.
Com Descartes a consciencia ocidental deu uma quinada. 0 lugar
da certeza passou de Deus para 0 homem. Nao se passa mais,



como na Idade Media, da certeza da existencia de Deus para as
certezas pessoais, mas se passa da propria certeza para a certeza
de Deus. Esta e uma verdadeira revoluyao copemicana, nao
menos importante do que a deslocayao da Terra em relayao ao
Sol. Em vez do teocentrismo agora se tern 0 antropocentrismo. 0
homem agora se encontra no centro, apoiado nos proprios pes.

Descartes baseou seu ponto de partida metodologico
no homem, no sujeito~ na liberdade, na razao e na certeza do
proprio homem. Por isto ele foi 0 primeiro pensador que
fundamentou filosoficamente a autonomia das ciencias. Tomou-
se, asslm, 0 pai da filosofia modema, 0 pai do pensamento
rnodemo.

Com Descartes 0 sujeito se toma anterior ao objeto, a
consciencia e anterior ao ser, a liberdade pessoal e anterior a
ordem cosmica~ as questoes imanentes tern prioridade sobre as
transcendentes. Com ele principia a antropologia modema, e a
teoria do conhecimento adquire status proprio. 0 metodo e 0

ensino das ciencias se tomam disciplinas filosoficas.
Descartes nao via nenhurna contradiyao entre sua

visao metodologico-racionalista de urna ciencia universal e os
ensinamentos e as prMicas teologicas da Igreja. Para ele, a
Filosofia nao substituia a religiao. Para Descartes a fe nao e urn
ato do inteleto, mas da vontade que se refere a Deus, embora as
bases da fe devessem ser filosoficamente fundamentadas.

Encontramos em Descartes elementos da filosofia
platonica, neo-platonica e agostiniana: por exemplo, a questao
das ideias inatas, intuitivamente adquiridas por visao direta; a
prova da existencia de Deus a partir do argumento de que 0 ser
finito nao pode ter em si, por forya propria, a ideia do infinito; a
questao do Eu e da duvida, que ja encontramos em Agostinho,

que afirmava, semelhantemente a Descartes: "se me engano,
existo".

Como se ve, ha certas convergencias entre 0

agostinianismo e 0 cartesianismo. Contudo, nao encontramos nos
escritos de Descartes provas de que ele tenha lido Agostinho. As
divergencias entre ele e Agostinho tambem saD notaveis: por
exemplo, Agostinho nao conhece diferenya entre filosofia e
teologia~ entre fe e razao; entre pensamento e ayao, como e 0

caso em Descartes. De fato, entre Agostinho e Descartes nao ha
apenas urna distancia de 1000 anos, mas e urn mundo todo que os
separa.

Quanto a Tomas de Aquino, Descartes sempre zelou
para ter entre os seus poucos livros uma "Summa Theologica".
Realmente se podem identificar em Descartes algumas ideias
tiradas de Tomas de Aquino. Por exemplo, a afirmayao de que a
adesao a fe nao e primeiramente uma questao da razao, mas da
vontade. Descartes, contudo, sempre buscou uma superayao da
filosofia escolastica medieval, embora nela, indubitavelmente, se
encontrem algumas das raizes para as suas intui90es originais.

Para Descartes, 0 "livro da natureza" esta escrito em
caracteres matemMicos. A natureza e, por isto, 0 objeto daquela
parte da matematica que se refere aos corpos: a Geometria. 0
sistema matematico-geometrico-mecanicista se baseava nas
descobertas de Copernico. Kepler e Galileu. 0 sistema
cartesiano, ate hoje, determina 0 conceito de "realidade". Na
Idade Media se perguntava: para que existe tal coisa
(finalidade)?; com Descartes se pergunta: como existe tal coisa,
de que e feita, a que leis obedece?

Descartes afirma claramente: Este mundo e materia, e
a materia e algo autonomo. Ela nao pode ser misturada com
outras foryas ou formas imateriais obscuras, como na filosofia



aristotelico-escollistica, ou no panteismo. A materia, para
Desc~rte~, esta e~truturada por leis rigidas, leis pr6prias,
quantltatlvas, e por IstOmesmo cognosciveis matematicamente.

Descartes afirma urna diferenciayao entre a realidade
qua~ti.tativo-espacio-teIJo1porale a realidade animico-espiritual. A
matena deve ser entendida clara e distintamente como substancia
extensa, matematicamente determinavel. A materia e outra coisa
do que a consciencia e 0 pensamento. A materia e extensao no
es~ayo. ,Por isto, para Descartes, nao existe espayo vazio, nao
eXlstevacuo.

A distinyao rigida da realidade entre substancia
e~tensa ~ substancia pensante teve enormes conseqiiencias, em
diversas areas de compreensao do mundo e do homem, vejamos
algumas.

a) Para a relacao entre 0 como e a alma

Descartes "des-animou" a materia e "des-
materializou" a alma. 0 corpo hurnano se torna assim materia
(co~osci~el), que consiste em extensao. Portanto, e espayo
chel.o.0 SIstemanervoso e circulat6rio saDobjetos da mecamca.
A vIda ~ao.e outra coisa do que movimento espacial; 0 corpo e
urna maquma. A alma, por sua vez, deve ser entendida como
espirito cognoscivel, identica a consciencia, ao pensamento ao
Ell. Ela e objeto da filosofia. Pelo espirito 0 home~ e
~nsamento, capaz de se distanciar de tudo. Ele e livre. A
~lberdade do homem, em Descartes, e puramente negativa. Por
IStOmesmo vazia.

Co~ .e alma, em Descartes, sao, portanto,
absol~ta~ente dlstmtos entre si. 0 Criador coordenou estas
SUbS~CIas, formando urna aparente unidade. Mas esta unidade,
tambem para Descartes, permaneceu urn enigma.

o dualismo entre substancia pensante e substancia
extensa tern urn significado fundamental para a compreensao da
realidade na filosofia moderna. Como se relacionam sujeito e
objeto?

o sujeito, como puro pensamento, pode superar os
sentidos, isolar-se em relayao a experiencia e distanciar-se da
natureza. Assim se estabelece urna ruptura entre 0 auto-
conhecimento e 0 conhecimento do mundo, entre a existencia e a
natureza. Para Descartes, a natureza est<!desespiritualizada e 0

espirito est<!desnaturalizado. Este esquema rigido tern como
conseqiiencia urna alienayao entre as ciencias naturais e as
ciencias espirituais (filos6ficas). 0 que possui, inclusive,
conseqiiencias profundas na relayao homem-natureza. Talvez
uma raiz da falta de respeito do homem moderno pela natureza
esteja ai.

A separa~ao rigida entre substancia extensa e
substancia pensante possibilitou urn progresso extraordinario das
ciencias fisico-matematicas, ou ciencias tecnico-naturais. 0
mundo comeyOUa ser analisado geometrica-naturalisticamente e
se impor 0 que se denominou de "verdade fisico-matematica".
Nfuneros, algebra-geometria possibilitaram a determinayao da
ordem e da relayao de medidas no mundo natural. Para esta nova
realidade foi fundamental a geometria analitica de Descartes.



insohlvel para 0 homem: a reta adequac;ao entre a razao e a
existencia. 0 homem chegou hoje a urn nivel de consciencia,
talvez devido ao proprio Descartes, em que ele nao se sente
satisfeito com a interpretac;aopuramente mecanicista do mundo.
Talvez, se lessemos com mais profundidade Descartes,
encontrariamos nele mesmo 0 motivo desta insatisfac;aocom urn
racionalismo puramente mecanicista. Talvez 0 proprio Descartes
continuasse a duvidar de seu sistema e 0 considerasse, de alguma
forma, provisorio, assim como considerou provisorio 0 seu
sistema moral.

Hoje a filosofia e a propria matematica critica se
perguntarn se 0 conceito de "verdade matemlitica" deveria ser
formado a partir do conceito de verdade. Sera que a verdade e, de
fato, ta~ clara e inquestionavel como 2 + 2 = 4?

Para Descartes, a verdade acontece a partir da
dimlmica da relac;ao entre 0 sujeito e 0 objeto. Desde Hegel a
questao da verdade e geralmente colocada de forma dialetica. A
interpretaC;8o da realidade, sob 0 ponto de visto dialetico,
questiona, inclusive, a possibilidade das ideias "claras e
distintas", buscadas por Descartes. Por isto mesmo, diversas
correntes ftlosoficas dos nossos tempos nao aceitam mais que 0

racionalismo cartesiano seja 0 unico caminho na busca de urna
verdadeira interpretac;ao do mundo. Entre os proprios
matematicos, por exemplo, CANTOR questiona as verdades
inquestionaveis da matematica cartesiana. Por isto alguns
matematicos, chistosamente, disseram que Deus existe porque as
verdades matemliticas saD inquestionaveis, mas que 0 diabo
existe porque ninguem consegue provar que elas de fato sao
inquestionaveis.

Certamente as intuic;oes de Descartes representam
urna revoluc;ao no pensamento ocidental e possibilitaram urn
enorme avanc;ono progresso cientifico.

A busca de ideias claras e distintas continua urna
obrigac;ao do homem racional em todos os niveis de
conhecimento. Somente com urna explicitavao objetiva do
conteudo dos conceitos e possivel a ciencia.

Descartes contribuiu tambem fundamentalmente para
o progresso da matemlitica. Contudo e preciso ter em mente que
o sistema racionalista-cartesiano suscita urna problematica


