
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 

INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS SOCIAIS 

DEPARTAMENTO DE FILOSOFIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO LÓGICA E METAFÍSICA 

 

 

 

 

 

 

Conservar a vida e não temer a morte: filosofia prática na correspondência entre 

Descartes e Elisabeth 

 

Carmel da Silva Ramos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rio de Janeiro 

2017 

 



Carmel da Silva Ramos 

 

 

 

 

Conservar a vida e não temer a morte: filosofia prática na correspondência entre 

Descartes e Elisabeth 

 

 

 

 

 

Dissertação de mestrado 

 

Dissertação apresentada como requisito para obtenção do 

grau Mestre em Filosofia pelo Programa de Pós-

Graduação Lógica e Metafísica do Departamento de 

Filosofia da UFRJ 

 

Orientador: Prof. Dr. Ulysses Pinheiro 

 

 

 

 

 

 

Rio de Janeiro 

2017 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Ramos, Carmel da Silva 

R175Ra Conservar a vida e não temer a morte: filosofia 

moc prática na correspondência entre Descartes e 

Elisabeth / Carmel da Silva Ramos. -- Rio de 

Janeiro, 2017. 

245 f. 

 
Orientador: Ulysses Pinheiro. 

Dissertação (mestrado) - Universidade Federal do 

Rio de Janeiro, Instituto de Filosofia e Ciências 

Sociais, Programa de Pós-Graduação em Lógica e 

Metafísica, 2017. 

 
1. Ética. 2. Política. 3. Medicina. 4. História da 

Filosofia Moderna. I. Pinheiro, Ulysses, orient. 

II. Título. 

 
 
 
 

  

 



Carmel da Silva Ramos 

 

 

 

 

 

Conservar a vida e não temer a morte: filosofia prática na correspondência entre 

Descartes e Elisabeth 

 

 

Dissertação apresentada como requisito para obtenção do 

grau Mestre em Filosofia pelo Programa de Pós-

Graduação Lógica e Metafísica do Departamento de 

Filosofia da UFRJ 

 

 

Rio de Janeiro, 9 de Janeiro de 2017 

 

 

 

_________________________________________ 

Prof. Dr. Ulysses Pinheiro 

(Orientador) 

Departamento de Filosofia – UFRJ 

 

_________________________________________ 

Profª. Drª. Ethel Menezes Rocha 

Departamento de Filosofia – UFRJ 

 

_________________________________________ 

                                                                Prof. Dr. Alexandre Guimarães Tadeu de Soares 

Departamento de Filosofia – UFU 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para Vera 

 



AGRADECIMENTOS 

 

À minha família, pelo apoio incondicional durante os últimos seis anos de estudo; 

Ao Ulysses, pela interlocução e por permanecer acreditando nos meus projetos; 

À Maria Cecília, Ethel Rocha e Alexandre Guimarães, por aceitarem participar seja da banca 

da qualificação, seja da banca da defesa; 

Aos demais professores do PPGLM, em especial à Maria das Graças, pela excelente disciplina 

sobre Platão e pelo constante incentivo; 

À CAPES, pela bolsa; 

À Lethícia Ouro de Oliveira e aos alunos do Colégio Pedro II de Niterói, pelos excelentes, 

embora breves, encontros de quarta-feira; 

Ao Philippe, pela alegria; 

Aos amigos Anna Figueiredo, Felipe Ayres, Daniel Salgado da Luz, Edson Bezerra, Rodrigo 

Seggès, Rayane Araújo, Roberta Saavedra, Flávio Curvelo, Eduardo Lopes, Maria Clara 

Medeiros, Melina Alvarez, Manuella Maria, Hiran Matheus e Mariana Baptista, que, da 

filosofia ou não, resistem ao meu lado; 

À minha avó, pela memória. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J’ai toujours été en une condition, qui rendait ma vie très 

inutile aux personnes que j’aime ; mais je cherche sa 

conservation avec beaucoup plus de soin, depuis que j’ai 

le bonheur de vous connaître, parce que vous m’avez 

montré les moyens de vivre plus heureusement que je ne 

faisais.  

Elisabeth a Descartes, 28 de outubro de 1645 

 



RESUMO 

 

O objetivo desta dissertação é analisar a correspondência integral entre Descartes e a Princesa 

Elisabeth da Boêmia, que ocorre entre os anos de 1643 e 1649. Observa-se, na literatura 

secundária, tanto uma defasagem no que se refere ao tratamento da filosofia prática cartesiana 

quanto uma ausência de comentários que considerem a correspondência com Elisabeth com 

devido protagonismo. De modo a suprimir essas duas carências, levantaremos, como hipótese 

central, a ideia de que a correspondência com Elisabeth é um contexto formal privilegiado 

para a elaboração de determinados conteúdos da filosofia prática do autor, nomeadamente de 

sua Medicina, Moral e Política. Para a comprovação de tal hipótese, retomaremos 

principalmente as teses expostas em sua teoria das noções primitivas e em sua metáfora da 

árvore da filosofia, propondo que é somente com o emprego da noção primitiva de união – ou 

seja, por meio dos sentidos ou da vida e das conversações comuns – que temas relativos à 

constituição humana podem ser abordados sem serem reduzidos ao seu aspecto puramente 

mental ou físico, tal como faz o Tratado das Paixões. A correspondência, assim, forneceria 

um registro das reflexões fundamentadas na experiência sensível. Em termos estruturais, a 

primeira parte da dissertação consistirá numa reconstrução das teses metafísicas do autor, tais 

como sua concepção de homem, de conhecimento sensível e de ciência, teses pressupostas nas 

discussões da correspondência. A segunda parte fará uma exposição crítica de seu conteúdo, 

que nomearemos, de modo geral, sua filosofia prática. Tal filosofia se caracterizará 

fundamentalmente por dois objetivos: por um lado, conservar a vida humana, por meio das 

técnicas espirituais e físicas fornecidas pela Medicina e pela Política e, por outro, não temer a 

morte, na medida em que sua Moral visa uma felicidade na indiferença em relação aos 

eventos mundanos.  

 

Palavras-chave: Filosofia prática. Moral. Medicina. Política. História da Filosofia Moderna.  

 

 

 

 

 

 



RÉSUMÉ 

 

L’objectif de ce travail c’est d’analyser la correspondance intégrale entre Descartes et la 

Princesse Élisabeth de la Bohème, qui se passe entre les années 1643 et 1649. On observe, à 

la littérature secondaire, un décalage au traitement de la philosophie pratique cartésienne et 

aussi bien qu’une absence des commentaires qui considèrent la correspondance avec Élisabeth 

en jouant un rôle principal. Pour supprimer ce défaut, on aura, comme hypothèse centrale, 

l’idée que la correspondance avec Élisabeth est un contexte privilégié pour aborder certains 

contenus de la philosophie pratique de l’auteur, à savoir, sa Médecine, sa Morale et sa 

Politique. De façon à prouver cette hypothèse, on reprendra principalement les thèses 

exposées à la théorie des notions primitifs et dans la métaphore de l’arbre de la philosophie ; 

en proposant que c’est seulement avec l’emploi de la notion primitive de l’union – c’est-à-

dire, par l’entremise des sens ou de la vie et des conversations ordinaires – que les thèmes liés 

à la constitution humaine pourront se développer sans être réduits au aspect purement mentale 

ou physique, comme on observe dans le Traité des Passions. La correspondance, ainsi, 

donnerait un registre des réflexions fondées dans l’expérience sensible. En termes 

structurales, la première partie de ce travail fera une reconstruction des thèses métaphysiques 

de l’auteur, comme sa conception de l’homme, de connaissance sensible et de science, thèses 

présupposées dans les discussions de la correspondance. La deuxième partie fera une 

présentation critique de son contenu, que l’on nommera, de manière générale, sa philosophie 

pratique. Cette philosophie est caractérisée par deux objectifs : d’un côté, conserver la vie 

humaine, à travers des techniques spirituelles et physiques fournies par la Médecine et la 

Politique ; et, d’autre, ne pas craindre la mort, à la mesure que sa Morale cherche un bonheur 

dans l’indifférence aux évènements mondaines.          

 

Mots-clés : Philosophie pratique. Morale. Médecine. Politique. Histoire de la philosophie 

moderne. 
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INTRODUÇÃO 

Cartesianismo na cultura, método e algumas dificuldades conceituais 

Et enfin, c’est en usant seulement de la vie et des conversations 

ordinaires, et en s’abstenant de méditer et d’étudier aux choses qui 

exercent l’imagination, qu’on apprend à concevoir l’union de l’âme 

et du corps. (Descartes)
1
 

 

 

      Além de ocupar posição de destaque no interior da história das ideias, o cartesianismo 

penetrou também na cultura a partir de algumas chaves interpretativas. Uma primeira, que 

encontramos sobretudo na filosofia da mente, o classifica como um pensamento ultrapassado, 

na medida em que convoca à separação entre mente e corpo.
2
 Segundo esta posição, Descartes 

é o principal responsável por erguer a ideia de que o indivíduo é uma espécie de ghost in the 

machine; e seu erro seria de ordem categorial, isto é, teria classificado fenômenos da vida 

mental de forma análoga aos fenômenos relativos à matéria (o que diz respeito ao mental seria 

simplesmente definido como o oposto ao material, sem modificar qualitativamente tais 

categorias, daí a dificuldade desta doutrina oficial em explicar a conexão entre mente e 

corpo). O cartesianismo também é classificado como o princípio do pensamento burguês a ser 

aprimorado até Hegel, se estruturando como crítica ao Renascentismo ao inaugurar uma 

descontinuidade infinita entre sujeito e mundo.
3
 Entre outras, uma das consequências disso 

teria sido o triunfo de uma concepção individualista do homem. Por fim, seguindo até certo 

ponto esta última leitura, Descartes vem para minar o “orgânico” universo renascentista, 

marcado pela aquisição de conhecimento através da intuição, da empatia e de elementos de 

ordem associativa provenientes do corpo. Ele teria instituído, por outro lado, uma concepção 

da natureza baseada na claridade, objetividade e distanciamento do mundo por meio do 

império da razão. Em suma, teria feito a natureza renascer a partir de uma masculinização do 

pensamento, negando aspectos culturalmente relacionados ao feminino.
4
 Da filosofia analítica 

à continental, portanto, Descartes parece ser um inimigo comum.  

     Não precisamos discutir o conteúdo destas interpretações para pressentir que as mesmas 

encerram um problema fundamental, relativo ao horizonte metodológico. Quer dizer, esta 

                                                           
1
 Carta a Elisabeth de 28 de Junho de 1643. AT, III, 692. 

2
 RYLE, G. The concept of mind. Routledge: London and New York, 2009. Ver sobretudo o primeiro capítulo, 

intitulado “Descartes’ Myth”. 
3
 NEGRI, A. Political Descartes: Reason, Ideology and the Bourgeois Project. Verso: London and New York, 

2007. 
4
 BORDO, S. “Selections from The Flight to Objectivity”. In: Feminist Interpretations of René Descartes. The 

Pennsylvania State University Press: Pennsylvania, 1999. P.48-69. Ver também seu livro The Flight to 

Objectivity: Essays on Cartesianism and Culture. New York: State University of New York Press, 1987 
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profusão de interpretações seria muito mais exitosa se pretendesse retirar conclusões culturais 

de uma análise igualmente cultural; se concentrando, por exemplo, na recepção do 

cartesianismo já no XVII e nos períodos posteriores. No entanto, não é isto que fazem: as três 

correntes que acabamos de citar visam determinar uma posição cultural e socioeconômica ao 

cartesianismo a partir da investigação imanente de suas teses. Ao optarem por encontrar uma 

continuidade necessária entre os dois domínios, isto é, o do discurso filosófico e o das 

estruturas sociais, terminam por apresentar uma leitura que, nos termos de Chartier, peca por 

seu “seu reducionismo apressado e seu determinismo ingênuo”
5
. Assim, optam por selecionar 

tendenciosamente suas referências ou abordá-las com pouco rigor.  Lê-se muito as 

Meditações, a primeira parte dos Princípios e o Discurso, esquecendo-se que estes textos 

trazem à tona não a totalidade de seu projeto, mas somente algumas de suas diretrizes. 

Reduzir cartesianismo à Metafísica é o mesmo que mutilar o projeto idealizado e até certo 

ponto materializado pelo autor, na medida em que esta – a Metafísica – não é um fim em si 

mesma, mas uma das diversas etapas do itinerário filosófico
6
. Ainda, a Sexta Meditação 

demonstra a total validade do conhecimento sensível no que se refere à existência e variedade 

dos objetos exteriores, além, é claro, de atestar a união da mente e do corpo através das 

experiências sensíveis que obtemos quando sentimos fome, sede, quando nos movimentamos, 

etc. Também neste contexto, Descartes afirma categoricamente que o homem não é um piloto 

em seu navio, contrariando frontalmente a ideia de ghost in the machine.
7
 

     Diversos são os fragmentos que demonstram que a preocupação capital do cartesianismo é 

com a vida prática, isto é, com a inserção do homem no mundo. Nas Regras, Descartes afirma 

que os estudos são necessários “não para resolver esta ou aquela dificuldade de escola, mas 

para que, em cada circunstância da sua vida, seu entendimento mostre à sua vontade o que é 

                                                           
5
 Como afirma Chartier, não há uma continuidade óbvia entre o domínio filosófico e as estruturais sociais: 

“Sabe-se bem que algumas das tentativas feitas para articular um discurso filosófico e as estruturas da sociedade 

onde ele surgiu deixaram lamentáveis lembranças por seu reducionismo apressado e seu determinismo ingênuo. 

A legitimidade de uma “interpretação socioeconômica de um sistema intelectual” (retomando a fórmula de Jon 

Elster em seu livro sobre Leibniz) exige um outro método que não a correlação direta de um discurso e de uma 

posição social – um método que determine antes de tudo as transferências de paradigmas de um domínio a outro 

(no caso, do discurso econômico ao discurso filosófico), ou então a utilização de analogias que aproximem 

universos conceituais disjuntos (em Leibniz, o do social e o da metafísica).” Cf. “Filosofia e história”, In: À 

Beira da Falésia. A História entre Certezas e Inquietudes. Porto Alegre: Ed. Universidade UFRGS, 2002. P. 

226-227. 
6
 Basta verificar a metafilosofia proposta por Descartes na Carta-Prefácio dos Princípios da Filosofia de 1647. 

AT, IX-2, 14. 
7
 “A natureza me ensina, também, por esses sentimentos de dor, fome, sede, etc., que não somente estou alojado 

em meu corpo, como um piloto em seu navio, mas que, além disso, lhe estou conjugado muito estreitamente e de 

tal modo confundido e misturado, que componho com ele um único todo”. DESCARTES, R. 1973, P. 144. AT, 

IX-1, 64. 
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preciso escolher”.
8
 Que dizer, ainda, de suas declarações na Sexta Parte do Discurso? Lá, sua 

discordância em relação à filosofia escolástica é sua enorme incapacidade de ser útil à prática. 

Esta insatisfação o motivou a percorrer o mundo e tratar de refundar todos os seus 

conhecimentos, de modo a retirar novos frutos a partir de bases sólidas. Assim, ao invés 

“dessa Filosofia especulativa que se ensina nas escolas”
9
, os diversos conhecimentos que 

adquiriu da Física o fizeram erguer uma outra, de orientação prática, capaz de criar uma série 

de artifícios para a comodidade humana bem como para a conservação de sua saúde. Tal 

teleologia prática se estende até o final de sua vida, pois, ainda em 1647, na Carta-Prefácio, 

sustenta que a filosofia é “o estudo da Sabedoria, e que por Sabedoria entende-se não só a 

prudência nos negócios, mas um perfeito conhecimento de todas as coisas que o homem pode 

saber, tanto para a conduta de sua vida como para a conservação de sua saúde, e a invenção de 

todas as artes”.
10

 Descobrimos, com o prosseguimento da leitura, que estes três objetivos 

correspondem respectivamente a uma Moral, a uma Medicina e a uma Mecânica: são elas que 

constituirão os galhos da árvore da filosofia cujas raízes são a Metafísica e o tronco a Física, 

estrutura a partir da qual poderão ser retirados seus frutos, isto é, sua verdadeira utilidade. 

Estas evidências textuais, além do que já mencionamos a respeito das conclusões obtidas na 

Sexta Meditação, mostram como é difícil deduzir do punho de Descartes uma radical 

separação, do ponto de vista existencial, entre a mente e o corpo, entre sujeito e mundo e, por 

fim, um desprezo pelo conhecimento sensível. Como afirma Gouhier
11

, recuperando em parte 

a tese bergsoniana de que todo pensamento filosófico encerra uma intuição primeira, estamos 

em face de um pensamento que parte de uma intuição fundamental em direção ao homem 

concreto, de um projeto que não é apenas uma Metafísica ou uma Física, mas uma ampla 

filosofia da cultura. 

     Mesmo alguns célebres exegetas do cartesianismo não se propõem a analisar a dimensão 

mais prática do sistema. Cottingham, num de seus livros introdutórios ao pensamento 

cartesiano
12

, não reserva nenhum capítulo para discutir sua Medicina, sua Moral ou os 

rudimentos de sua Política
13

. Gueroult, na que talvez é a interpretação mais monumental do 

                                                           
8
 DESCARTES, R. 2012, P. 4. AT, X, 361. 

9
 DESCARTES, R. 1973, P. 71. AT, VI, 61-62. 

10
 DESCARTES, R. 2003, P.4. AT, IX-2, 2. 

11
 GOUHIER, H. « L’itinéraire moral de Descartes ». In: Essais sur Descartes. Vrin: Paris, 1949. P.199-210. 

12
 COTTINGHAM, J. Descartes. Oxford: Blackwell Publishing, 1986. 

13
 Ao contrário da Medicina e da Moral, a Política não está listada na distribuição das ciências proposta na árvore 

da Filosofia. No entanto, em especial na correspondência com Elisabeth, encontramos uma discussão sobre o 

Príncipe de Maquiavel, além de sua teoria das paixões, disposta nas cartas mas essencialmente no Tratado das 

Paixões, possuir uma dimensão social que não parece poder ser reduzida à Moral. Discutiremos mais 
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cartesianismo do século XX, reserva apenas dois capítulos do segundo volume de Descartes 

selon l’ordre des raisons para tratar de sua Medicina e de sua Moral. Em termos 

quantitativos, isto é, considerando que os dois volumes possuem, incluindo os dois capítulos 

mencionados, um total de vinte seções, e, considerando a importância que Descartes parece 

ter designado à sua filosofia prática, parece ainda muito pouco. Garber, em Descartes 

Embodied
14

, também não se aproxima da Moral, da Medicina e da Mecânica – todos temas 

que dizem respeito ao indivíduo dotado de corpo, tal como afirma o próprio Descartes na 

Carta-Prefácio.
15

 A coletânea de textos sobre a filosofia cartesiana, que reúne trabalhos de 

importantes comentadores, editada por Janet Broughton e John Carriero
16

, possui um único 

capítulo dedicado a sua Moral – o excelente artigo Descartes’s Ethics de Lisa Shapiro. Não há 

um capítulo dedicado a sua Medicina, a uma discussão sobre a sua Política e sequer à teoria 

das paixões. Ao contrário de outras coletâneas disponíveis, não se trata aqui de refletir 

especificamente sobre as Meditações – como é o caso de The Blackwell Guide to Descartes’ 

Meditations
17

 e Essays on Descartes’ Meditations
18

 – mas sim de apresentar artigos que 

abordem temas específicos e relevantes do cartesianismo, de forma a introduzir suas 

principais discussões. Não seriam os temas práticos relevantes? 

     Certamente esta omissão se deve a toda dificuldade envolvida na abordagem destes temas. 

Recuperando a expressão de Guenancia, são temas abertos do cartesianismo. É unânime entre 

os comentadores o fato de que Descartes possui uma Metafísica e uma Física particularmente 

sólidas. É tema de controvérsia, no entanto, se há uma Moral, uma Medicina e uma Política 

em sentido forte, ou se são simplesmente fragmentos sem muita coesão e que estão 

invariavelmente submetidos ao esforço do intérprete. Mesmo assim, ainda que tenham pouca 

expressão, pode-se listar certa quantidade de trabalhos que se dedicaram a abordar tais temas. 

                                                                                                                                                                                     
detidamente as razões para incluirmos a Política como uma das ciências do corpus prático cartesiano em local 

apropriado. Quanto à Mecânica, embora ela esteja situada ao lado da Medicina e da Moral, possui a seguinte 

peculiaridade: trata-se de uma ciência cujo objeto de estudo não é o homem, mas que necessita do homem para 

ser empreendida e cujo télos é tornar sua vida mais confortável. Não confundir a Mecânica enquanto ciência, 

que, para Descartes, significa uma espécie de indústria, com a concepção mecânica da natureza ou mesmo com 

sua física. No primeiro caso, estamos nos referindo a uma ciência autônoma, enquanto que no segundo a um 

modo de adjetivar certas teses no interior do cartesianismo. 
14

 GARBER, D. Descartes Embodied. Reading Cartesian Philosophy through Cartesian Science. Cambridge: 

Cambridge University Press, 2001. 
15

 “Mas para levar esse intento até o fim, eu deveria em seguida explicar da mesma maneira a natureza de cada 

um dos outros corpos mais particulares que estão sobre a terra, a saber, dos minerais, das plantas, dos animais, e 

principalmente do homem; depois, enfim, tratar com exatidão da Medicina, da Moral e das Mecânicas”. 

DESCARTES, R. 2003, P. 24-25. AT, IX-2, 17. 
16

 BROUGHTON, J.. CARRIERO, J. (eds). A companion to Descartes. Oxford: Blackwell Publishing, 2008.  
17

 GAUKROGER, S. (ed). The Blackwell Guide to Descartes’ Meditations. Oxford: Blackwell Publishing, 2006. 
18

 RORTY, A.O (ed). Essays on Descartes’ Meditations. Berkeley, Los Angeles & London: University of 

California Press, 1986. 
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Exceções interessantes são o livro de Pierre Guenancia e de Henri Gouhier: o primeiro, em 

Lire Descartes, além de possuir um capítulo dedicado à Moral, apresenta também uma seção 

na qual se propõe a analisar os escritos e as posições políticas do autor. O interessante de sua 

proposta é justamente conferir a estes temas o mesmo grau de importância de que os assuntos 

já canônicos, tais como a discussão sobre o método, a dúvida, a substância extensa, a ideia de 

Deus, etc. Já o segundo, em Essais sur Descartes, dedica dois importantes capítulos à 

discussão sobre a Moral cartesiana e à sua Política, tanto no que se refere à sua posição 

pessoal quanto na reflexão que empreende sobre o tema. Como não citar também a obra de 

Vincent Aucante
19

, texto inevitável para aquelas que desejam enfrentar o difícil problema de 

estabelecer uma Medicina cartesiana? Por fim, John Marshall
20

, Geneviève Rodis-Lewis
21

 e 

Lívio Teixeira
22

 aceitaram debater frontalmente sua Moral. Afora do objetivo interpretativo, 

são dignos de nota os comentários de Pierre Guenancia
23

 e Delphine Kolesnik-Antoine
24

. 

Guenancia, em Descartes et l’ordre politique, se propõe a pensar uma política através dos 

instrumentos fornecidos pela filosofia cartesiana. Kolesnik-Antoine, em seu livro de 2011, 

também propõe algo próximo ao de Guenancia, mas apresentará adicionalmente uma análise 

dos textos-chave da política do autor. 

     Para tratar destes temas, a referência à correspondência com Elisabeth é incontornável. 

Todos aceitam que, especialmente em 1645, Descartes, motivado pelas dúvidas de sua 

interlocutora, aceitou o desafio de pensar mais detidamente a Moral. Além disso, também no 

início de 1645, passando pelos anos de 1646 até 1648, Descartes age como um médico 

particular de Elisabeth: diagnosticando sua doença e prescrevendo remédios de ordem física e 

espiritual para sua cura. Por último, é nesta correspondência que Descartes faz uma análise 

crítica do Príncipe de Maquiavel, refletindo autonomamente sobre a extensão do poder do 

soberano e distinguindo os diversos atores distribuídos no interior da coisa pública. A 

discussão com Elisabeth normalmente é creditada como a origem do que posteriormente se 

tornaria o Tratado das Paixões. Por conta de sua influência, Descartes teria, ao fim de sua 

vida, cada vez mais se orientado para os temas da vida concreta, ainda que deixe claro que o 

Tratado não pretende discutir as paixões de um ponto de vista moral, mas sim médico (en 

                                                           
19

 AUCANTE, V. La Philosophie médicale de Descartes. PUF: Paris, 2006. 
20

 MARSHALL, J. Descartes’s Moral Theory. Cornell University Press: Ithaca, 1998.   
21

 RODIS-LEWIS, G. La Morale de Descartes. PUF: Paris, 1957. 
22

 TEIXEIRA, L. Ensaio sobre a Moral de Descartes. São Paulo: Editora Brasiliense, 1990. 
23

 Em Lire Descartes, Guenancia propõe uma discussão mais restrita à interpretação do texto cartesiano. A 

investigação própria que toma os conceitos cartesianos como base se encontra em Descartes et l’ordre politique. 

Critique cartésienne des fondements de la politique (Paris: Gallimard, 2012).  
24

 KOLESNIK-ANTOINE, D. Descartes: Une politique des passions. Paris: PUF, 2011. 
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physicien)
25

. Neste período de intensa reflexão pragmática, mais especificamente entre os 

anos de 1647 e 1648, Chanut e a Rainha Christina da Suécia passam a entrar em contato com 

Descartes interessados nos mesmos temas, o que culminou, em 1649, numa visita às 

imediações desta última. O fato de ter remetido à Rainha, através de Chanut, uma cópia do 

Tratado das Paixões juntamente com uma coletânea de cartas enviadas a Elisabeth em que 

refletia sobre a obra De Vita Beata de Sêneca, demonstra que a discussão travada neste 

contexto é representativa de suas concepções acerca da Moral.
26

  

     O curioso é que nenhum destes comentadores – com a exceção notável de Lisa Shapiro na 

introdução de sua tradução ao inglês para a correspondência integral entre Descartes e 

Elisabeth
27

 – ofereceu uma abordagem na qual a correspondência fosse protagonista. Ela é 

sempre convocada para ocupar um papel secundário: quando se trata de refletir sobre a Moral 

cartesiana, recorre-se às cartas para ter uma visão mais ampla sobre o tema, comparando com 

as teses da Terceira Parte do Discurso, da Carta-Prefácio, das Paixões e também de algumas 

cartas enviadas à Chanut – sobretudo aquelas dedicadas ao amor
28

 e à grandeza do universo
29

 

– e à Rainha Christina – como a importante carta acerca do soberano bem
30

; e o mesmo se 

aplica ao caso da Medicina e da Política, como já adiantamos. A correspondência é recrutada 

como uma das muitas referências acumuladas em certa abordagem temática.  

     Que aconteceria se invertêssemos este percurso metodológico? Ao invés de procurar 

tematizar a Medicina, a Moral e a Política cartesianas catalogando seus fragmentos, sendo a 

correspondência com Elisabeth um deles, por que não tomar este conjunto de cinquenta e 

nove cartas que se estende de 1643 a 1649 como uma obra à parte do pensamento cartesiano, 

dotada de uma coerência intrínseca? Talvez possamos chegar à conclusão de que esta 

profusão de temas práticos na correspondência não se deve a um acaso histórico: mas sim a 

uma exigência formal capaz de nos revelar um novo aspecto do cartesianismo. Nossa aposta 

de fundo é a de que uma nova metodologia ou atitude formal pode nos encaminhar 

diretamente a um parecer diverso no que se refere ao conteúdo da doutrina. 

                                                           
25

 « [...] mon dessein n’a pas été d’expliquer les Passions en orateur, ni même en philosophe moral, mais 

seulement em physicien » (AT, XI, 326). Vale lembrar, ainda, que as discussões morais não estão ausentes do 

Tratado, como se pode observar nos artigos finais de cada uma de suas três partes. 
26

 Cf. Carta a Chanut de 20 de novembro de 1647 (AT, V, 87) e a Elisabeth da mesma data (AT, V, 90-91). 
27

 SHAPIRO, L. “Volume’s Editor Introduction”. In: DESCARTES, R. The Correspondence Between Princess 

Elisabeth of Bohemia and René Descartes. The University of Chicago Press: Chicago & London, 2007. P.1-51. 
28

 Carta a Chanut de 1 de fevereiro de 1647. AT, IV, 600-617.  
29

 Carta a Chanut de 6 de junho de 1647. AT, V, 50-58. 
30

 Carta a Cristina da Suécia de 20 de novembro de 1647. AT, V, 81-86. 
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     A principal dificuldade que enfrentaremos nesta empreitada diz respeito ao modo como 

conciliaremos a distinção real com a união substancial. Talvez uma das grandes teses de 

impacto do cartesianismo, que de fato contribuíram para toda uma revisão cosmológica, seja, 

ao lado de sua tese sobre a incompreensão dos desígnios de Deus – que nos incita a expulsar 

as causas finais da criação e consequentemente o homem do centro do universo, daí a 

inspiração de Espinosa
31

 – sua concepção mecanicista da natureza. As formas substanciais 

não serão mais relevantes para a explicação de fenômenos como o da gravidade, por exemplo, 

que era visto pelos escolásticos, ao menos segundo Descartes
32

, como uma espécie de 

tendência da interioridade dos objetos para se movimentarem em direção ao centro da Terra. 

Com o triunfo do cartesianismo, a natureza passa a ser descrita somente a partir da figura, 

extensão e movimento. Isso vale não só para os objetos inanimados, mas também para toda a 

biologia, ou seja, para dar conta dos animais, das plantas e do corpo humano (conforme 

observações no Tratado do Homem e na Descrição do corpo humano). A descrição 

mecanicista da natureza tem como pano de fundo a distinção real, que diz respeito não apenas 

à composição humana, mas parece supor, também, uma concepção mais geral do mundo. Este 

último está dividido entre as coisas materiais, as coisas pensantes e as coisas que são materiais 

e pensantes (como o homem). É claro que esta estratégia permitiu um rigor até então 

inalcançado na metafísica e na física, cada uma procedendo de modo autônomo. A distinção é 

justamente o que permite o tratamento verdadeiramente científico da Metafísica e da Física. A 

física tal como compreendemos hoje, aliás, descende da concepção cartesiana de natureza. O 

ponto é que, neste cenário, o mesmo conceito – a saber, a distinção real – que permite a 

inteligibilidade ontológica do mundo é o que paradoxalmente impõe sua maior dificuldade 

explicativa para outro conjunto de fenômenos que pareciam, como vimos, os verdadeiros 

objetivos de seu projeto filosófico. Como explicar, no interior de uma filosofia que prega a 

distinção real entre a alma e o corpo, a natureza humana, composta tanto de alma quanto de 

corpo? Uma descrição que considere somente a alma humana ou somente seu corpo 

necessariamente pecará por reducionismo.  

                                                           
31

 Embora Descartes não tenha levado às últimas consequências sua crítica ao finalismo, Espinosa as demonstra 

magistralmente no Apêndice à Parte I de sua Ética. É claro que ele não o faz pela via da incompreensão das 

causas divinas – tese que é inclusive criticada por ele no texto citado – mas é certamente herdeiro de Descartes 

no que se refere à problematização do finalismo.  
32

 Carta a Elisabeth de 21 de maio de 1643. AT, III, 667-668. 
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     Afora as diversas razões externas
33

, este parece ser o grande obstáculo conceitual para a 

escrita de um tratado prático. É claro que apontar esta dificuldade não significa se juntar aos 

seus detratores, uma vez que estes, como vimos, estacionam na distinção e deduzem disso 

toda a filosofia cartesiana, enquanto que, aqui, trata-se justamente de pensar em que medida 

ela é capaz de superar este aspecto. Será, então, que na correspondência, na qual abandona-se 

a perspectiva científica introduzida pela distinção real, não poderíamos encontrar um contexto 

formal privilegiado para a elaboração de determinados conteúdos de sua filosofia? 

Curiosamente, a correspondência entre Descartes e Elisabeth começa com a discussão sobre o 

estatuto da união substancial, ao que o autor responde com sua teoria das noções primitivas. 

Insistindo na ideia de que a noção primitiva de união – à qual os temas práticos estão 

submetidos – só pode ser corretamente apreendida pelos sentidos, abstendo-se de meditar e de 

conhecer e aplicando-se somente à vida e às conversações ordinárias, talvez o preço que 

tenhamos de pagar para encontrar esta perspectiva prática cartesiana – sem, entretanto, 

renunciar os fundamentos de sua filosofia – seja justamente abandonar a perspectiva 

científica. 

                                                           
33

 Em carta a Chanut, Descartes afirma que jamais escreveu um tratado sobre a Moral por duas razões: em 

primeiro lugar, o medo das calúnias; em segundo, o fato de acreditar que não compete senão aos soberanos 

regrar os costumes alheios. (AT, V, 86-87). Já em carta a Elisabeth, quando convocado a discutir as máximas 

que orientam a vida civil, afirma que o fato de levar uma vida isolada e de não ter experiência tornaria suas 

considerações sobre a vida civil, quando dirigidas a um membro da corte como ela, muito impertinentes. (AT, 

IV, 411-412). 
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I. Raízes: metafísica prévia 

Elle se demande, penchée vers le précipice d'un point 

d'interrogation fatal, comment se fait-il que les 

mathématiques contiennent tant d'imposante grandeur 

et tant de vérité incontestable, tandis que, si elle les 

compare à l'homme, elle ne trouve en ce dernier que 

faux orgueil et mensonge. (Lautréamont)
1
 

 

     Uma leitura rigorosa da correspondência entre Descartes e Elisabeth deve estar ciente de 

pelo menos alguns aspectos da metafísica cartesiana, desenvolvida em textos como as 

Meditações, as Respostas às Objeções e os Princípios. Nesta parte, composta por três 

capítulos, trabalharemos, no primeiro deles, alguns conceitos tais como o de substância, 

distinção real, interação, união e liberdade, para que possamos ter uma perspectiva ampla do 

mecanismo em jogo na antropologia deste indivíduo figurado na correspondência. No 

segundo capítulo, analisaremos dois impasses do pensamento cartesiano – a saber, entre união 

e distinção real e entre onipotência divina e liberdade humana – cuja apreciação envolve 

recurso às sensações. Isso nos permitirá concluir que há conhecimento verdadeiro que não se 

traduz em ideias claras e distintas. Ainda, no terceiro e último capítulo desta seção, 

fundamentaremos nossa hipótese de leitura das cartas como um contexto privilegiado para a 

elaboração de uma filosofia prática cartesiana, contexto esse ainda mais próximo das 

condições existenciais do homem do que as Paixões da alma.  

1. Antropologia filosófica 

     Consideremos a definição de substância que Descartes fornece nos Princípios. A 

substância é “a coisa que existe de tal maneira que não precise de nenhuma outra coisa para 

existir”.
2
 Em termos estritos, só Deus tem autossuficiência plena. As demais criaturas 

precisam não só de seu motor inicial, mas de uma criação contínua, já que o tempo possui 

uma estrutura discreta (não há, a princípio, nada que permita a passagem de um instante a 

outro)
3
. Portanto, Deus não só cria, mas concorre em cada mísera partícula de tempo da 

duração finita das criaturas. Ainda assim, Descartes não deixa de denominar “substâncias” 

outras entidades criadas. Qual o critério, então, para manter o vocabulário? A substância 

criada é aquela que, para existir, depende apenas do concurso de Deus. Nosso saldo, então, é 

                                                           
1
 LAUTREAMONT. Les chants de Maldoror. Chant II, §10. Oeuvres complètes. Éditions Gallimard, 1973, P. 

91. 
2
 DESCARTES, R. 2002, P. 67; AT, IX-2, 47. 

3
 “O tempo presente não depende daquele que imediatamente o precedeu; eis por que não é necessário uma 

menor causa para conservar uma coisa, do que para produzi-la pela primeira vez.” DESCARTES, R. 1973, P. 

182. AT, IX-1, 127. 
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a seguinte descrição da substância: trata-se de um ente que possui autossuficiência: absoluta, 

quando se trata de Deus e relativa, quanto às criaturas.
4
 

     Tudo isto ainda não é suficiente para identificarmos uma substância. Para tanto, 

precisamos reconhecer, primeiro, seus atributos. De maneira geral, modos, qualidades ou 

atributos significam a mesma coisa. Da perspectiva da substância, não. Quando considero 

simplesmente que algo está na substância, tenho um atributo. Quando observo uma 

modificação desta substância, submetida ao seu atributo principal, tenho um modo. Por fim, 

tenho uma qualidade quando a substância pode ser denominada de tal e tal maneira a partir da 

modificação que obteve. A substância pensante tem como atributo principal o pensamento e 

pode ser modificada em percepções do entendimento ou inclinações da vontade, que são 

variações de pensamentos. Por outro lado, a substância extensa tem como atributo principal a 

extensão e modificações tais como o movimento e a figura que o objeto pode assumir.
5
 Como 

Deus ou a substância infinita é imutável, ele possui somente atributos, que são características 

gerais de seu ser. Ele não possui modificações ou qualidades porque nunca se altera.
6
 

     A substância pode possuir vários atributos, mas apenas um único atributo principal. 

Segundo Descartes, o atributo principal condicionará todas as modificações posteriores que 

esta substância pode vir a sofrer. Em suas palavras, “é uma só, no entanto, a propriedade 

principal de cada substância, a qual constitui a natureza e a essência da mesma e à qual todas 

as outras são referidas”.
7
 Assim, para que assuma uma figura ou para que se movimente, a 

substância tem de ser extensa. Para ter uma percepção ou manifestar uma vontade, a 

substância tem de ter como atributo principal o pensamento.
8
 Podemos nos perguntar se há 

alguma distinção entre a substância e seu atributo principal. Neste momento, a tese de 

Descartes é forte: só há entre a substância e seu atributo principal uma distinção de razão. É 

apenas artificialmente, através de um exercício mental, que distinguimos a substância 

pensante do pensamento; ou a substância extensa da extensão. Não é apenas que a substância 

                                                           
4
 AT, IX-2, 46-47. 

5
 Descartes não fornece, no artigo LVI dos Princípios que baseia este parágrafo, um exemplo específico para as 

“qualidades” da substância. De modo geral, creio que entende por elas o mesmo que entenderá por “modos”. 
6
 “E por isso digo que, em Deus, há apenas atributos, e não propriamente modos ou qualidades, porque não se 

deve entender nele nenhuma alteração”. Cf, DESCARTES, R. 2002, P. 73; AT, IX-2, 49. Apesar de afirmar, no 

trecho dos Princípios, que Deus possui atributos, é razoável supor que, como ele é uma entidade una e simples, 

possui, na verdade, apenas um único atributo. Como ainda podemos nos referir às diferentes propriedades dele, 

pode-se supor que há uma distinção de razão que nos permite conceber Deus de diversas maneiras, elencando 

diversos termos para o que, ontologicamente, corresponde a um mesmo objeto. 
7
 DESCARTES, R. 2002, P. 69. AT, IX-2, 48. 

8
 AT, IX-2, 48. 
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pode ser reconhecida com dificuldades para além de seu atributo principal: mas sim, o que é 

mais forte, que a substância não é nada para além dele.  

1.1. Res cogitans 

     Além de Deus, há pelo menos duas outras substâncias notáveis: a pensante e a extensa. A 

existência da primeira é descoberta na Segunda Meditação, com o argumento do cogito. Este 

argumento, cabe ressaltar, apenas conclui que há um “eu” que existe enquanto pensa, sem se 

comprometer com a sua natureza. Provar que este “eu” é também uma substância pensante 

exige um argumento adicional. A experiência que tenho ao concluir que existo pelo menos 

enquanto penso é resultado da constatação de que mesmo um Deus ardiloso não pode me 

enganar nesta circunstância, pois para ser enganado é preciso ao menos existir. No entanto, 

quando reconheço que sou, não associo a isto a capacidade de me locomover, de me nutrir ou 

qualquer outra função que envolva o corpo. Com efeito, reconheço que a este eu que acabo de 

descobrir não pertence nada de corporal: ele é puro pensamento. Em certo sentido, a distinção 

real entre alma e corpo já está anunciada no conhecimento que temos da alma, uma vez que 

as coisas corpóreas estão colocadas em questão pelo Deus enganador, ao passo que o eu, puro 

pensamento, resiste à dúvida.
9
 É por isso que, nos Princípios, ao contrário das Meditações, a 

distinção real é sugerida imediatamente após o argumento do cogito.
10

 Voltaremos a este 

ponto adiante. Por ora, cumpre compreender apenas que Descartes elimina da alma todas as 

funções que podem ter alguma relação com a materialidade; e, neste sentido, o eu que é o 

objeto de sua conclusão é apenas pensamento, quer dizer, alma ou substância pensante (res 

cogitans).
11

 

     Na alma, há apenas duas faculdades: a percepção do entendimento (sentir, imaginar e 

entender) e a operação da vontade (desejar, abominar, afirmar, negar, duvidar, etc.).
12

 

Chamamos entendimento à faculdade da alma que compreende, isto é, que exibe um conteúdo 

como uma imagem das coisas, sem ainda se comprometer com sua verdade ou falsidade
13

. 

Chamamos vontade à faculdade da alma que quer, isto é, que age a partir das ideias fornecidas 

                                                           
9
 Reforço: a distinção real é sugerida e não demonstrada com o conhecimento que tenho da minha alma. Isso 

ainda não é suficiente para concluir a distinção real porque ainda não conheço o que é o corpo; logo, não tenho 

elementos suficientes para afirmar que é distinto da alma. 
10

 O cogito surge na Segunda Meditação, ao passo que a distinção real apenas na Sexta. Já nos Princípios, o 

artigo VII da Primeira Parte conclui que não podemos não existir pelo menos enquanto duvidamos de nossa 

existência. Em seguida, o artigo VIII afirma que é daí que se conhece a distinção entre a alma e o corpo, cf. AT 

IX, 28. 
11

 AT, IX-1, 19-22. 
12

 AT, IX-2, 39. 
13

 AT, IX-1, 29. 
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pelo entendimento. O entendimento é a marca de nossa finitude. É uma faculdade de extensão 

limitada, e por isso não podemos conhecer tudo – não podemos compreender, pelo 

entendimento, como duas substâncias de essências distintas e mesmo contrárias podem existir 

em união; assim como não podemos compreender o fenômeno da liberdade aliado à 

onipotência divina. A vontade, em contrapartida, é o que nos aproxima de Deus, pois sua 

extensão é infinita. Da ação conjunta do entendimento e da vontade resulta um juízo, uma 

escolha ou uma deliberação. Há, por um lado, o entendimento, que concebe; por outro, a 

vontade, que afirma ou nega o que é concebido. Fica fácil, agora, compreender o que é o erro: 

ele se explica na diferença de extensão – que não é a extensão material, mas simplesmente o 

poder de atuação – do entendimento e da vontade. A vontade infinita afirma aquilo que não 

conhecemos senão obscura e confusamente. Isto vale tanto do ponto de vista cognitivo quanto 

do moral: a escolha do falso pelo verdadeiro ou do mal pelo bem. Não à toa Descartes 

insistirá na necessidade de termos conhecimentos claros e distintos caso queiramos agir 

virtuosamente, uma vez que a deliberação e a escolha dependem da afirmação ou negação de 

uma ideia.
14

 

     Podemos aproveitar o tema da vontade para avançar nosso último tópico sobre a alma: a 

liberdade. A liberdade nada mais é do que a expressão da vontade livre, que, como já exposto, 

é infinita. Sou livre para afirmar ou negar, querer ou não querer, perseguir ou fugir do que o 

entendimento me propõe. Numa escolha entre opostos que não me impelem mais para um 

lado do que para outro, experimento uma espécie de estado de indiferença. Este estado é fruto 

da carência de algum conhecimento que, se eu possuísse, certamente escolheria com maior 

convicção. Aqui, portanto, exerço a liberdade em mais baixo grau, pois experimento um 

estado de indiferença negativa. Quando escolho por convicção, isto é, quando não hesito entre 

duas possibilidades opostas, exerço a liberdade em grau máximo – embora, absolutamente 

falando, sempre haja a possibilidade de escolher outra alternativa. Assim, afirma Descartes, 

“quanto mais eu pender para um, seja porque eu conheça evidentemente que o bom e o 

verdadeiro aí se encontrem, seja porque Deus disponha assim o interior do meu pensamento, 

tanto mais livremente o escolherei e o abraçarei”.
15

 O que diferencia os dois graus de 

liberdade não é propriamente o poder de escolha entre contrários, mas a experiência da 

escolha: no primeiro caso, há flutuação e dúvida, enquanto que, no segundo, ainda que o 

poder de escolha permaneça, somos mais inclinados a uma opção do que a outra. Para 

                                                           
14

 AT, IX-2, 29, 45-46. 
15

 DESCARTES, R. 1973, P. 126; AT, IX-1, 46. 
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Descartes, a experiência de uma inclinação irresistível para uma das alternativas testemunha a 

clareza e distinção da minha ideia. A oscilação entre opções é um signo da falta de 

conhecimento do verdadeiro e do bem; pois, se os conhecesse verdadeiramente, tanto mais 

livre seria para julgar ou deliberar, para escolher e consequentemente agir.
16

 

     Não podemos deixar de mencionar, neste momento, uma ambiguidade presente nos textos 

latino e francês das Meditações. Seguiremos, aqui, a interpretação fornecida por Michelle 

Beyssade
17

. Conforme exposto por ela, há uma série de discrepâncias – ela identifica ao 

menos cinco – entre a versão publicada originalmente em latim em 1641 e a tradução ao 

francês de 1647. No que se refere ao tema da liberdade, em 1641 Descartes afirma, na Quarta 

Meditação, que “para que eu seja livre, não é necessário que eu possa me mover para ambos 

os lados”
18

. O mesmo trecho, seis anos depois, é alterado para “para ser livre não é necessário 

que eu seja indiferente na escolha de um ou outro de dois contrários”
19

. Parece que o autor 

está atentando para dois movimentos distintos: a indiferença que aborda no primeiro caso diz 

respeito a uma espécie de poder de escolha entre opostos; ao passo que, no segundo, a 

indiferença é um estado da alma fruto da incerteza ou oscilação entre duas alternativas 

contrárias. Portanto, o que é excluído da liberdade em 1641 é o poder de escolha, enquanto 

que em 1647 é o estado de oscilação. Quando, no entanto, localizamos esta discussão na 

bibliografia de Descartes, encontramos, no ano de 1645, uma explicação para esta mudança. 

Descartes, naquele ano, se envolveu numa discussão via correspondência com o jesuíta 

Mesland que o teria motivado a rever sua posição inicial. Consideremos o seguinte trecho da 

carta: 

Mas para que eu exponha mais claramente a minha opinião, gostaria que, 

nessas coisas, fosse notado que a indiferença me parece indicar propriamente 

aquele estado em que se encontra a vontade quando não é impelida, por 

nenhuma percepção do verdadeiro e do bom, para uma parte mais do que 

para a outra; e assim foi por mim considerada, quando escrevi que o grau de 

liberdade por que nos determinamos nos assuntos a que somos indiferentes é 

o mais baixo. Mas talvez, por outros, a indiferença seja entendida como uma 

faculdade positiva de se determinar a qualquer de dois contrários, isto é, a 

perseguir ou evitar, afirmar ou negar. Não neguei existir essa faculdade 

positiva na vontade. Ao contrário, julgo aquela existir nesta, não somente 

para aqueles atos aos quais, por nenhuma razão evidente, é impelida para 

uma parte mais do que para a outra, mas também para todos os outros; de tal 

maneira que, quando uma razão assaz evidente nos move para uma parte, 

ainda que, moralmente falando, dificilmente possamos ser levados para a 
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 Reconstruo, em todo esse parágrafo, as teses apresentadas ao fim do §9 da Quarta Meditação, cf. 

DESCARTES, R. 1973, P. 126; AT, IX-1, 45-46. 
17

 BEYSSADE, M. “A doutrina da liberdade de Descartes: diferenças entre os textos francês e latino da Quarta 

Meditação”. In: Analytica, Vol. 13, No. 2, Rio de Janeiro, 2009. 
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 BEYSSADE, M. 2009, p. 227. 
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 BEYSSADE, M. 2009, p. 227. 
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contrária, absolutamente falando, contudo, nós o podemos. De fato, sempre 

nos é permitido afastarmo-nos do bem claramente conhecido a ser buscado, 

ou da transparente verdade a ser admitida, somente se pensarmos um bem 

atestar a liberdade do nosso arbítrio através dele (AT, IV, 173-174).
20

 

     Acima, Descartes afirma que a indiferença entendida como poder de escolha entre 

contrários, espécie de indiferença positiva, se encontra inclusive no grau máximo de 

liberdade. Há, enfim, uma indiferença negativa que caracteriza o mais baixo grau (estado de 

indiferença) e uma indiferença positiva presente tanto no mais baixo grau quanto no mais alto 

(poder de escolha entre opostos). Neste sentido, ele teria aproveitado a ocasião da tradução 

das Meditações ao francês para rever sua exposição conforme sua nova constatação 

conceitual. Segundo Beyssade – e endossamos, aqui, sua leitura – há uma evolução no 

pensamento de Descartes que pode ser vislumbrada a partir da leitura destas três referências.  

1.2. Res extensa 

     Descartes fornece um argumento adicional para provar a existência dos corpos. As ideias 

que tenho das coisas sensíveis são representadas em mim sem que eu as confeccione e, mais 

ainda, contra a minha vontade. Quer dizer, ainda que eu aplicasse minha vontade para sentir o 

objeto, de nada adiantaria se ele não estivesse presente; e, ao contrário, quando o objeto está 

presente, eu nada posso fazer para não senti-lo.
21

 Além disso, as ideias que atribuo às coisas 

corpóreas possuem características distintas daquelas ideias que eu mesmo posso fabricar: elas 

eram muito mais vivas e expressas. Todas essas características me encaminham a considerar 

sua independência em relação à alma; e, mais ainda, me levam a atribuir a origem destas 

ideias a outra coisa que não eu.  

     Esta outra coisa pode ser um corpo, o próprio Deus ou uma criatura intermediária entre o 

corpo e Deus. É preciso apenas que, dado o princípio de causalidade, a origem destas ideias 

esteja em alguma coisa que contenha na realidade, isto é, formal ou eminentemente, tanto ou 

mais realidade que estas ideias expressam objetivamente, isto é, por representação. Posso 

eliminar prontamente a hipótese de que a origem causal destas representações está em Deus 

ou em algo mais nobre que o corpo; pois, se assim o fosse, tendo concluído que Deus não é 

enganador, ele certamente teria me fornecido meios para reconhecer que ora recebo ideias 

                                                           
20

 Cito a tradução da carta feita por BATISTA, G.M. E CARRARA, D. “A carta a Mesland de 9 de fevereiro de 

1645: tradução e comentários”. In: Kriterion, Vol.49, No.117, Belo Horizonte, 2008. 
21

 “Pois eu experimentava que elas [coisas inteiramente diferentes de meu pensamento] se apresentavam ao meu 

pensamento sem que meu consentimento fosse requerido para tanto, de sorte que não podia sentir objeto algum, 

por mais vontade que tivesse, se ele não se encontrasse presente ao órgão de um de meus sentidos; e não estava 

de maneira alguma em meu poder não o sentir quando ele aí estivesse presente”. Cf. DESCARTES, R. 1973, P. 

140; AT, IX-1, 59. 
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sensíveis imediatamente de sua natureza, ora de alguma outra entidade qualquer, mais nobre 

que o corpo. Ao contrário, ele me forneceu uma fortíssima inclinação para crer que estas 

ideias são advindas dos corpos.
22

 É importante frisar o caráter incorrigível desta inclinação: 

como estamos falando de uma inclinação advinda dos sentidos, que já me enganaram 

anteriormente, poderia pensar que se trata, mais uma vez, de uma percepção obscura e 

confusa. No entanto, apesar de poder ser enganado pelos sentidos, Deus, porque é veraz, me 

forneceu uma capacidade de corrigir minhas opiniões. Quando me inclino a afirmar que estas 

ideias que represento passivamente pela minha imaginação advém das coisas corpóreas, não 

encontro quaisquer meios de me corrigir. Logo, na medida em que não encontro uma 

faculdade capaz de corrigir tal inclinação, devo concluir que tal inclinação é incorrigível e 

que, portanto, “há coisas corpóreas que existem”.
23

    

      Está provado que existem corpos. Qual é, no entanto, sua essência? Certamente ela não 

diz respeito aos corpos enquanto dotados de qualidades secundárias, tais como certa cor, peso 

ou dureza. Isto porque todas essas propriedades dizem respeito mais ao composto humano 

enquanto afetado pelos corpos do que sobre as coisas materiais nelas mesmas. Tomemos o 

caso da dureza, por exemplo: ao concluir que um corpo é duro, atento simplesmente para o 

resultado do contato de minhas mãos ou de outra parte qualquer de meu corpo com ele. Trata-

se de uma propriedade relacional. Da mesma forma, ao dizer que o corpo é colorido, falo do 

efeito que a luz produz em minha retina e não de certa propriedade inerente ao corpo. Ou seja: 

posso pensar a essência dos corpos sem estas qualidades; logo, devo concluir que estas 

propriedades não lhe são inseparáveis e, com efeito, não essenciais. Há outras propriedades, 

no entanto, que não podem ser retiradas da essência dos corpos: o comprimento, a largura e a 

profundidade. Posso chamar estas características de qualidades primárias dos corpos, porque 

pertencem verdadeiramente à sua natureza. Será que podemos encontrar um atributo em 

comum entre estas propriedades? Ora, para que um corpo possua um comprimento, uma 

largura e uma profundidade específica, é necessário, antes, que seja extenso. O atributo ao 

qual estas propriedades estão submetidas, então, é a extensão. Portanto, como vimos na 

análise da teoria da substância cartesiana, a extensão é o atributo principal da substância 

extensa (res extensa)
24

. 
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 AT, IX-1, 62-63. 
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 DESCARTES, R. 1973, P. 143; AT, IX-1, 63. 
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 AT, IX-2, 63-65. 
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1.3. Distinção real 

    Uma distinção real é aquela que operamos entre duas ou mais substâncias. 
25

Descartes 

ilustra esta distinção recorrendo ao caso da substância pensante e extensa. Seu argumento, nas 

Meditações e na Exposição Geométrica, depende da prova da existência e veracidade de 

Deus; particularmente de sua onipotência. Ora, tudo o que concebemos clara e distintamente 

pode ser assim feito por Deus, pois, do simples fato de que ele existe, segue-se que contém 

todas as perfeições, sendo o poder infinito uma delas. Quando nos demoramos na 

consideração do espírito e do corpo, tal como observamos nas duas seções anteriores, 

observamos que se tratam de duas substâncias que possuem, cada qual, um atributo principal 

correspondente. Ou seja, para compreender clara e distintamente a alma, não precisamos 

recorrer a nada que envolva o corpo e vice-versa. Portanto, Deus pode, ao menos, criar a alma 

separadamente do corpo. Se corpo e a alma de fato estão dispostos separadamente, não nos 

importa. Basta que Deus possa criá-los desta maneira para que nosso argumento se sustente, 

ou seja, para que cheguemos à conclusão de que a substância pensante e a substância extensa 

são realmente distintas.
26

 

     A distinção real entre a substância pensante e a extensa pode ser ao menos inicialmente 

compreendida sem recorrer à onipotência de Deus. Considerando apenas alguns aspectos da 

teoria cartesiana da substância facilmente chegaremos à conclusão de que as substâncias 

pensante e extensa são distintas. Como já afirmamos, é assim que Descartes procede nos 

Princípios: mostra, no artigo VIII, como podemos compreender a distinção real ainda no 

cenário da dúvida; e só provará a existência e a veracidade divinas nos artigos XII e XIII da 

respectiva obra. Ele também sugere textualmente esta possibilidade na Exposição 

Geométrica: 

E é preciso observar que me servi aqui da onipotência de Deus para tirar dela 

a minha prova; não que seja necessário qualquer poder extraordinário para 

separar o espírito do corpo, mas porque, não tendo tratado senão de Deus nas 

proposições anteriores, não podia tirá-la de outro lugar exceto dele. E não 

importa de modo algum por qual poder duas coisas sejam separadas, para 

sabermos que são realmente distintas. (DESCARTES, R. 1973, P. 185)
27

 

     Este procedimento estaria submetido a uma objeção. Enquanto penso, estou persuadido da 

verdade de minha compreensão sobre a natureza da substância pensante e sobre a substância 

                                                           
25

 “A [distinção] real só existe propriamente entre duas ou mais substâncias. E percebemos que essas são 

realmente distintas umas das outras pelo simples fato de que podemos entender clara e distintamente uma sem a 

outra”. Cf. DESCARTES, R. 2002, P. 77; AT, IX-2, 51-52. 
26

 AT, IX-1, 62, 131. 
27

 AT, IX-1, 132. 
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extensa; o que me leva a concluir sua distinção. Ao me recordar destes conhecimentos, porém, 

a evidência se esvai, e novamente retorna a dúvida. Para desfazer esta objeção, então, é 

preciso, nas palavras de Descartes nos Princípios, “vir a conhecer o autor de sua origem”
28

, 

ou seja, provar a existência e a veracidade divinas.
29

 

1.4. Excursos: imortalidade da alma e corrupção do corpo 

     Provar a distinção entre a substância pensante e extensa é relevante não só para a 

Metafísica, mas também para a Teologia e para a Moral. Descartes certamente encontraria 

muitos opositores caso não provasse ou mencionasse minimamente que a alma é imortal, já 

que esta é a base para a tese cristã da salvação após a morte. Além disso, como veremos 

adiante, a consciência da natureza imortal da alma é central para que possamos bem julgar 

quanto às ações que empreenderemos em nossas vidas.
30

 Talvez por conta desta pressão 

política, a primeira edição das Meditações, publicada em Paris em 1641 juntamente com uma 

série de objeções e respostas, possuía o título Meditationes de prima philosophia qua Dei 

existentia et animae immortalitas demonstratur, ou seja, Meditações de filosofia primeira em 

que são demonstradas a existência de Deus e a imortalidade da alma. Em 1642, a segunda 

edição, publicada em Amsterdã, surge com uma sensível alteração no título: ao invés de 

“imortalidade da alma”, lemos “a distinção da alma e do corpo”. Modificação compreensível, 

uma vez que Descartes não apresenta, ao longo das seis meditações, uma demonstração da 

imortalidade da alma. Como observamos em sua carta a Mersenne de 1640, Descartes estava 

consciente da ausência desta demonstração, e confessa mesmo a impossibilidade de fazê-la, já 

que “não saberia demonstrar que Deus não poderia aniquilá-la [a alma], mas somente que ela 

é de uma natureza inteiramente distinta daquela do corpo”.
31

  

     No Resumo das Meditações, ele apresenta algumas justificativas para esta omissão. Em 

primeiro lugar, afirma que, seguindo seu método da ordem das razões, que consiste em expor 

todas as proposições das quais a conclusão depende antes de retirar suas consequências
32

, é 
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 DESCARTES, R. 2002, P. 33. AT, IX-2, 31. 
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 “E, por conseguinte, durante todo o tempo em que atenta para as premissas das quais as deduziu, persuade-se 

de que estas e coisas semelhantes são verdadeiras. Mas, porque não pode atentar sempre para elas, quando se 

recorda depois de que ainda não sabe se porventura foi criada provida de tal natureza que se engane também nas 

coisas que lhe aparecem [como] as mais evidentes, vê que duvida justificadamente de tais coisas, e que não pode 

ter qualquer ciência certa antes de vir a conhecer o autor de sua origem”. DESCARTES, R. 2002, P. 33. AT, IX-

2, 31.  
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 AT, IV, 292. 
31

 AT, III, 266. 
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 “Mas, como pode ocorrer que alguns esperem de mim, neste ponto, razões para provar a imortalidade da alma, 

considero dever agora adverti-los de que, tendo procurado nada escrever neste tratado de que não tivesse 

demonstrações muito exatas, vi-me obrigado a seguir uma ordem semelhante àquela de que se servem os 
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necessário, num exercício prévio ao da conquista da tese da imortalidade da alma, “formar 

dela [da alma] uma concepção clara e nítida, e inteiramente distinta de todas as concepções 

que se possam ter do corpo”.
33

 Isto foi feito no contexto da Segunda Meditação. Depois, é 

preciso alcançar a Regra Geral de Verdade, ou seja, mostrar que todas aquelas coisas que 

concebemos clara e distintamente são verdadeiras; o que foi feito apenas na Quarta 

Meditação, pois, embora a regra seja enunciada na Terceira, o que esta meditação faz é apenas 

obter a prova da existência de Deus, e não sua veracidade, como faz a Quarta. Por fim, uma 

concepção adequada da natureza corpórea, conquistada na Segunda, Quinta e Sexta 

Meditações, também é fundamental. Depois deste percurso, basta concluir que duas entidades 

concebidas clara e distintamente uma sem a outra podem ser criadas separadamente por Deus; 

e que, portanto, são realmente distintas. Este é todo o percurso que reconstruímos na seção 

anterior. Ora, mas isto ainda não configura propriamente uma demonstração da imortalidade 

da alma, apenas de sua distinção do corpo. Assim, Descartes acrescenta, ainda no Resumo: 

E, na mesma [Sexta Meditação], também isto se confirma, pelo fato de não 

concebermos qualquer corpo senão como divisível, ao passo que o espírito ou 

a alma do homem não se pode conceber senão como indivisível: pois, com 

efeito, não podemos conceber a metade de alma alguma, como podemos fazer 

com o menor de todos os corpos; de sorte que suas naturezas não são somente 

reconhecidas como diversas, porém mesmo, de alguma maneira, como 

contrárias. [...] isto basta para mostrar mui claramente que da corrupção do 

corpo não decorre a morte da alma, e assim, dar aos homens a esperança de 

uma segunda vida após a morte [...]. (DESCARTES, R. 1973, P. 88.).34
 

    Podemos concluir, então, que a imortalidade da alma não possui uma prova no contexto das 

Meditações: ela é sugerida a partir da distinção real. Uma justificativa adicional, apresentada 

por Descartes ainda no Resumo, é o fato de que explicar a imortalidade da alma exigiria um 

recurso à Física. Com ela, seria possível demonstrar que todas as substâncias são 

incorruptíveis por natureza, a menos que o mesmo Deus que as criou deseje dar um fim 

repentino à sua existência. O corpo, tomado em geral, é uma substância imperecível deste 

gênero. No entanto, o corpo humano em particular, não. Como ele é formado de “certa 

                                                                                                                                                                                     
geômetras, a saber, adiantar todas as coisas das quais depende a proposição que se busca, antes de concluir algo 

dela”, cf. DESCARTES, R. 1973, P. 87. AT, IX-1, 9. No mesmo sentido, explicita Descartes nas Respostas às 

Segundas Objeções: “No modo de escrever dos geômetras, distingo duas coisas, a saber, a ordem e a maneira de 

demonstrar. A ordem consiste apenas em que as coisas propostas primeiro devem ser conhecidas sem a ajuda das 

seguintes, e que as seguintes devem ser dispostas de tal forma que sejam demonstradas só pelas coisas que as 

precedem. E certamente empenhei-me, tanto quanto pude, em seguir esta ordem em minhas Meditações. E foi o 

que me levou a não tratar na Segunda da distinção entre o espírito e o corpo, mas apenas na Sexta, e a omitir 

muitas coisas em todo esse tratado, porque pressupunham a explicação de muitas outras”, cf. DESCARTES, R. 

1973, P. 176. Ver, por fim, a distinção entre a ordem das matérias e a ordem das razões proposta na carta a 

Mersenne de 24 de dezembro de 1640, em AT, III, 266-267. 
33

 DESCARTES, R. 1973, P. 97. AT, IX-1, 9-10. 
34

 AT, IX-1, 10. 
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configuração de membros e outros acidentes semelhantes”
35

, pode assumir formas variadas, 

quer dizer, pode variar a figura de uma de suas partes. Ao contrário, a alma é uma “pura 

substância”, e mesmo que se modifique, ou seja, que conceba, que queira, que sinta, julgue, 

etc., sempre permanecerá a mesma alma. Portanto, o corpo humano pode perecer, mas sua 

alma é imortal por natureza. 

    Disso se segue, também, o modo como Descartes concebe a morte. A morte, em termos 

cartesianos, é simplesmente uma desagregação ou rompimento de um órgão central do corpo. 

Em seus termos, “a morte do corpo depende somente de alguma divisão ou mudança de 

figura”
36

. Como a alma não perece, já que é uma pura substância, a morte do homem é fruto 

apenas da morte do corpo. O fato de a alma abandonar o corpo é uma consequência e não a 

causa da morte. A analogia frequentemente aplicada por Descartes para explicar a morte é 

entre o corpo humano e o relógio: o corpo humano vivo funciona da mesma forma que um 

relógio, cujo princípio de movimento é interno; ao passo que o corpo morto é como este 

mesmo relógio quando quebrado, cessando de agir ou de se movimentar.
37

 Esta elucidação a 

respeito da imortalidade da alma e da morte humana, derivadas da consideração exata da 

distinção entre as substâncias pensante e extensa, será de extrema relevância nas seções 

posteriores de nossa investigação, sobretudo no capítulo sobre a Medicina. Na medida em que 

esta ciência busca o prolongamento da vida, que não significa nada além do adiamento da 

morte, poderíamos imediatamente concluir que ela age apenas sobre o corpo, e não sobre a 

alma ou sobre a união da alma com o corpo. Refletiremos sobre esta hipótese e suas devidas 

consequências conceituais no local apropriado.
38

 

     O trecho do Resumo, no entanto, engendra uma série de problemas adicionais acerca do 

status ontológico dos corpos individuais. Ao passo que na teoria da substância pensante não 

parece pairar nenhuma dúvida sobre o fato de que cada mente particular é uma substância, 

quando se trata de pensar a teoria da substância extensa, há dúvida se podemos 

verdadeiramente classificar um corpo individual – o corpo humano, a mão separada deste 

corpo, o restante do corpo separado de sua mão, uma pedra, um pedaço de cera, etc., todos 
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 DESCARTES, R. 1973, P. 88. AT, IX-1, 10. 
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 DESCARTES, R. 1973, P. 175. AT, IX-1, 120. 
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Cf. Paixões da alma, art. 6. DESCARTES, R. 1973, P. 228. AT, XI, 330-331. Ver também as discussões 

iniciais da Descrição do corpo humano (AT, XI, 223-226) e as Respostas às Segundas Objeções (AT, IX-1, 119-
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exemplos de Descartes – como substâncias.
39

 Essa dúvida é motivada principalmente por 

certas declarações presentes no Resumo das Meditações e nas Respostas às Segundas 

Objeções, que versam sobre o tema da imortalidade da alma. Logo após a passagem já citada 

do Resumo, Descartes prossegue: 

[...] primeiramente a fim de saber que, em geral, todas as substâncias, isto é, 

todas as coisas que não podem existir sem serem criadas por Deus, são por 

sua natureza incorruptíveis e jamais podem cessar de ser, caso não sejam 

reduzidas a nada por este mesmo Deus que lhes queira negar seu concurso 

ordinário. E, em seguida, a fim de que se note que o corpo, tomado em geral, 

é uma substância, razão pela qual também ele não parece de modo algum; 

mas que o corpo humano, na medida em que difere dos outros corpos, não é 

formado e composto senão de certa configuração de membros e outros 

acidentes semelhantes; e a alma humana, ao contrário, não é assim composta 

de quaisquer acidentes, mas é uma pura substância. Pois, ainda que todos os 

seus acidentes se modifiquem, por exemplo, que ela conceba certas coisas, 

que ela queira outras, que ela sinta outras, etc., é, no entanto, sempre a 

mesma alma; ao passo que o corpo humano não mais é o mesmo pelo simples 

fato de se encontrar mudada a figura de alguma de suas partes. Donde se 

segue que o corpo humano pode facilmente perecer, mas que o espírito ou a 

alma do homem (o que eu absolutamente não distingo) é imortal por sua 

natureza. (DESCARTES, R. 1973, P. 88.).40
 

    Nas Respostas às Segundas Objeções, o argumento é reforçado:  

O conhecimento natural nos ensina que o espírito é diferente do corpo, e que 

é uma substância; e também que o corpo humano, na medida em que difere 

dos outros corpos, compõe-se somente de certa configuração de membros, e 

outros acidentes semelhantes; e, enfim, que a morte do corpo depende 

somente de alguma divisão ou mudança de figura. Ora, não temos nenhum 

argumento, ou qualquer exemplo, que nos persuada de que a morte ou o 

aniquilamento de uma substância tal como é o espírito deva decorrer de uma 

causa tão ligeira como o é uma mudança de figura, que não é senão um 

modo, e ainda um modo, não do espírito, mas do corpo, que é realmente 

distinto do espírito. E não dispomos mesmo de qualquer argumento nem 

exemplo que nos possa convencer de que há substâncias sujeitas ao 

aniquilamento. O que basta para concluir que o espírito, ou a alma do 

homem, na medida em que isso pode ser conhecido pela Filosofia natural, é 

imortal. (DESCARTES, R. 1973, P. 175).
41

 

    Em linhas gerais, o argumento dos dois trechos é bastante simples. Todas as substâncias 

são incorruptíveis. Ora, o corpo humano, porque formado de uma configuração de membros e 

acidentes indefinidamente variável, é corruptível. Logo, o corpo humano não é uma 

substância. Já as modificações ou acidentes da alma ou o espírito do homem não alteram sua 

formação última: quer ela compreenda, quer duvide, quer imagine ou sinta, trata-se sempre da 
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mesma alma. Variar sem alterar sua essência última significa ser incorruptível. Portanto, a 

alma é uma substância. Tudo seria mais simples se Descartes não mencionasse uma terceira 

entidade: além do corpo humano, “na medida em que difere dos outros corpos”, há o 

misterioso “corpo, tomado em geral” – que, ao contrário do primeiro, é imperecível e, 

portanto, é uma substância.
42

 

     Observemos que, nos excertos, o autor não se compromete com nenhuma das duas 

afirmações: a. o corpo humano não é uma substância e b. o corpo humano é uma substância. 

Descartes afirma simplesmente que o “corpo, tomado em geral” é uma substância e que o 

corpo humano é realmente distinto da alma, porque possui acidentes que alteram 

sensivelmente sua figura. As demais conclusões sobre o fato de o corpo humano ser ou não 

uma substância dependem do modo como interpretamos o argumento, particularmente, creio, 

do modo como interpretamos o conceito de “corpo, tomado em geral”. Podemos buscar, 

primeiro, o que significa tal corpo. Na segunda parte dos Princípios, encontramos uma 

formulação muito próxima da do Resumo: 

Fazendo isso [nos utilizando tão-somente do entendimento para compreender 

o que está verdadeiramente nas coisas], perceberemos que a natureza da 

matéria, ou do corpo considerado em geral, não consiste no fato de ser uma 

coisa dura ou pesada ou colorida ou que afeta os sentidos de alguma outra 

maneira, mas tão-somente no fato de ser uma coisa extensa em comprimento, 

largura e profundidade. Pois, quanto à dureza, o sentido não nos indica outra 

coisa sobre ela senão que as partes dos corpos duros resistem ao movimento 

de nossas mãos quando entram em contato com elas. [...] Pela mesma razão é 

possível mostrar que tanto o peso quanto o calor quanto todas as outras 

qualidades desse tipo, que são sentidas na matéria corpórea, dela podem ser 

tirados, permanecendo a mesma íntegra, donde se segue que a sua natureza 

não depende de nenhum deles. (DESCARTES, R. 2002, P. 106-107).
43
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    Corpo, tomado em geral, é sinônimo de natureza da matéria. Para concebermos esta noção 

de corpo, nos concentramos apenas em seu atributo principal, isto é, em sua extensão, 

desprezando todas as suas propriedades relacionais e todos os seus acidentes ou modificações. 

Poderíamos dizer que para compreender o corpo tomado em geral basta desprezarmos todas 

as suas qualidades secundárias, que dizem respeito à relação que nosso corpo estabelece com 

ele.  

     Este exercício do entendimento puro, que nos levará à ideia de corpo tomado em geral, é 

proposto por Descartes em ao menos dois contextos. Primeiro, nos Princípios
44

, quando nos 

convida a considerarmos uma pedra qualquer. Podemos remover sua dureza, sua cor, sua 

gravidade, o frio, o calor: todas as qualidades deste gênero podem ser retiradas sem que a 

pedra deixe de ser um corpo. Este exame nos fará concluir que a verdadeira ideia que temos 

da pedra, que resiste após a remoção de todas estas qualidades, é simplesmente a de um corpo 

extenso em altura, largura e profundidade. O que alcançamos, assim, foi a ideia do corpo 

tomado em geral, através da separação entre os acidentes da pedra e sua natureza. Descartes 

promove um experimento mental parecido quando considera, na Segunda Meditação, o 

exemplo do pedaço de cera. Antes de propor tal experimento, sugere que a investigação 

comece pelos “corpos que tocamos e que vemos”
45

, quer dizer, um corpo particular, que no 

caso é um pedaço de cera. Seu objetivo é afastar, de início, os “corpos em geral, pois essas 

noções gerais são ordinariamente mais confusas”
46

. Ao eliminar pouco a pouco as 

propriedades da cera, observará que restará apenas uma “extensão”; pois mesmo as qualidades 

de ser flexível e mutável dizem respeito ao modo como a imaginação a apreende. Esta 

extensão que resta após a eliminação de todas as propriedades da cera é nada mais que o 

corpo em geral; e se esta noção é classificada como mais confusa, isso se deve apenas ao fato 

de ordinariamente nos utilizarmos mais dos sentidos do que do puro entendimento para 

apreender os objetos materiais.  

     Estes trechos demonstram que a ideia de corpo em geral não é estrangeira ao 

cartesianismo. Tal ideia pode nos ajudar a compreender melhor o que é o corpo em particular. 

Trata-se justamente de um corpo individual, que possui acidentes e modificações, tal como 

uma pedra ou um pedaço de cera. Falta, agora, decidir se estes corpos são ou não substâncias. 

Ora, se atentarmos para as passagens do Resumo e das Respostas, observaremos que 

                                                           
44

 AT, IX-2, 68-69. 
45

 DESCARTES, R. 1973, P. 104. AT, IX-1, 23. 
46

 DESCARTES, R. 1973, P. 104. AT, IX-1, 23. 



34 
 

Descartes, ao opor o corpo humano a sua alma, classifica esta última como uma substância 

pura. O corpo humano não poderia, então, ser uma espécie de substância impura? Esta 

substância seria, tal como a alma, dotada de autossuficiência relativa; mas, diferente dela, 

comportaria modificações que encaminham ao perecimento. Tudo o que vale para a alma 

vale, também, para o corpo tomado em geral. Enquanto que com esta última expressão 

Descartes está se referindo ao modo como o entendimento pode conceber o corpo – isto é, 

através de sua essência extensa –, com corpo humano em particular ele pode atentar também 

para uma entidade que possui autossuficiência, mas que sofre diversas modificações e 

acidentes, que é tomada em sua existência através dos sentidos. É por isso que o primeiro 

conceito de corpo não pode ser divido – já que é uma essência – e o segundo, sim. Cremos 

que os dois trechos, ao não se comprometerem explicitamente com a tese de que o corpo 

humano é ou não uma substância, autorizam nossa leitura de que, por ter autossuficiência 

relativa, o corpo humano também é uma substância, mas que, por se modificar, difere da 

substância pura. Separando, então, duas ideias de “substância corpórea” – uma que 

compreende à sua essência e outra à sua existência enquanto corpo individual – nos situamos 

a favor da interpretação pluralista e ainda fornecemos uma interpretação para a tese da 

corrupção do corpo apresentada no Resumo. 

1.5. União      

     Através de certas experiências da minha natureza, que nada mais são do que as 

experiências sensíveis, concluo que possuo “um corpo que está mal disposto quando sinto dor, 

que tem necessidade de comer ou de beber, quando nutro os sentimentos de fome ou de sede, 

etc.”.
47

 Mais ainda: estas experiências da interação entre as substâncias pensante e extensa me 

ensinam que a alma não está unida ao corpo como um piloto em seu navio, tal como advogava 

Platão ou simplesmente tal como Descartes o figurava.
48

 Se assim o fosse, ao ter dor, fome ou 

sede, simplesmente constataria certos estados do corpo, sem experimentar sensações confusas 

que não sei se pertencem à alma ou se pertencem ao corpo. As paixões da alma – 

“percepções, ou sentimentos, ou emoções da alma, que referimos particularmente a ela, e que 

são causadas, mantidas e fortalecidas por algum movimento dos espíritos”
49

 – são outras 

experiências que servem à confirmação de que possuo um corpo que está unido à minha alma. 

O fato de não ter como localizar estes fenômenos em uma das duas substâncias atesta sua 
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íntima união. Assim, as substâncias realmente distintas, que têm independência ontológica e 

explanatória via seus atributos, estão conjugadas na existência finita. A esta união íntima de 

duas substâncias distintas, Descartes dá o título de homem.
50

 

     Foram os sentidos que me confirmaram que possuo um corpo próprio a partir de certas 

experiências da interação da substância pensante e extensa. Os sentidos me garantiram, então, 

algum conhecimento verdadeiro sobre o homem. São eles suficientes para erguer, mais do 

que isso, uma ciência sobre o composto de corpo e alma? Podem os sentidos fornecer 

conhecimentos claros e distintos? Discutiremos estas questões no próximo capítulo. 

2. O que podem os sentidos 

     Para entrever até que ponto se estende a capacidade cognitiva dos sentidos, analisaremos 

dois impasses do cartesianismo. Um primeiro impasse se dá entre a tese da distinção real e o 

fato bruto da união substancial. Por um lado, reconheço que mente e corpo são substâncias 

realmente distintas, cada uma com seu respectivo atributo principal. Ao mesmo tempo, tenho 

experiências cotidianas de que a alma está conjugada ao corpo. Quando sinto dor, não 

experimento apenas uma proposição na minha mente cujo conteúdo é a dor ou observo o 

corpo como entidade separada que está de alguma forma rompido pela dor, mas a sinto como 

algo que pertence a mim. Um segundo impasse aponta para o conflito entre a tese da 

onipotência divina e a experiência da liberdade humana. Deus, por ser onipotente, determina 

previamente não apenas o mecanismo natural, mas todas as ações humanas; e, no entanto, me 

experimento
51

 como livre. Nos dois casos, o impasse opõe um conhecimento via ideias claras 

e distintas (distinção real e onipotência divina) e via experiência sensível (interação e 

liberdade). 

2.1. Distinção real versus união substancial 

     Elisabeth, em sua primeira carta enviada a Descartes, duvida da possibilidade da causação 

psicofísica: “[...] vos solicitando de me dizer como a alma humana pode determinar os 

espíritos do corpo a realizar ações voluntárias (sendo apenas uma substância pensante)”
52

. É 

importante frisar que seu problema é, antes de tudo, com a possibilidade de interação. Em 
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outros termos, como é possível que a alma, substância imaterial, possa determinar o corpo, 

substância material, a agir de tal e tal forma? Uma relação de causalidade entre substâncias 

que não partilham suas essências é ontologicamente possível?
53

  

     Para respondê-la, Descartes lança mão de sua teoria das noções primitivas. Muitos 

intérpretes deram pouca atenção a esta solução, encarando sua resposta a Elisabeth, em 1643, 

como insuficiente. Estes intérpretes, tais como Daniel Garber
54

 e Daisie Radner
55

, alegam que 

Descartes burla a pergunta formulada por Elisabeth, que questiona a possibilidade metafísica 

da união e não seu fato bruto. Nossa leitura se situará nos rumos já traçados pelas posições de 

Henri Gouhier
56

 e de Lilli Alanen
57

, que pretendem compreender a saída de Descartes 

positivamente, explorando seus limites. De fato, Descartes dá um passo estranho em sua 

resposta. Vejamos em detalhes como ele a apresenta. 

     Reconhecemos em nós mesmos um conjunto de noções primitivas. Dizer que uma noção é 

“primitiva” significa dizer que ela é um padrão do qual derivam nossos outros conhecimentos. 

Não confundir as noções primitivas com as noções comuns, que são os axiomas, tais como o 

da causalidade ou da natureza discreta do tempo.
58

 Temos algumas mais gerais, como as do 

ser, do número, da substância ou da duração. As principais, e também as mais prolíficas, são 

três: a noção da extensão, do pensamento e da união da alma e do corpo. A partir da noção 

primitiva de pensamento, exercitando o entendimento puro, ergueremos a ciência da 

Metafísica. A partir da noção primitiva de extensão, conjugando a ação do entendimento e da 

imaginação, faremos Matemática. Por fim, ao caracterizar a noção primitiva de união, 

Descartes não a relaciona a qualquer ciência. Diz apenas que ela não pode ser compreendida 

pelo entendimento puro, tampouco pelo entendimento auxiliado pela imaginação: mas tão-

somente pelos sentidos.  
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Primeiramente, portanto, noto grande diferença entre essas três espécies de 

noções, pelo fato de só concebermos a alma através do entendimento puro; o 

corpo, isto é, a extensão, as figuras e os movimentos também podem ser 

conhecidos só pelo entendimento, porém será melhor ainda pelo 

entendimento com a ajuda da imaginação; e, enfim, as coisas que pertencem 

à união da alma e do corpo não são conhecidas senão obscuramente pelo 

entendimento só, ou mesmo pelo entendimento com a ajuda da imaginação; 

mas são conhecidas mui claramente pelos sentidos. [...] E os pensamentos 

metafísicos, que exercitam o entendimento puro, servem para nos tornar 

familiar a noção da alma; e o estudo das Matemáticas, que exercita 

principalmente a imaginação na consideração das figuras e dos movimentos, 

nos acostuma a formar noções do corpo bem distintas; e, enfim, usando 

somente a vida e as conversações comuns, e abstendo-se de meditar e estudar 

as coisas que exercitam a imaginação, é que se aprende a conceber a união da 

alma e do corpo. (Grifos meus. DESCARTES, R. 1973, P.313-314).
59

 

     O principal erro verificado nas ciências é a aplicação indevida de uma noção a um objeto 

que não lhe pertence. Tal erro se verifica, por exemplo, na tentativa de compreender o 

fenômeno da gravidade. Segundo Descartes, é um erro compreender a gravidade como uma 

qualidade real dos objetos materiais, isto é, uma espécie de força imaterial que agia sobre algo 

de natureza material. Neste movimento, aplicou-se indevidamente a noção primitiva de união 

para dar conta de um fenômeno que pertence à noção primitiva de extensão. Os corpos não 

possuem interioridades imateriais ou qualidades reais que de algum modo exercem sua força 

para o centro da terra. A descrição dos corpos tem de permanecer nos limites da extensão e, 

portanto, deve ser feita de maneira puramente mecânica. Este exemplo é interessante porque 

mostra como um objetor possível de Descartes dispõe da noção primitiva de união, já que a 

gravidade era descrita desta forma pela filosofia anterior à cartesiana.
60

 

     A noção primitiva de união nos informa que é apenas através dos sentidos que podemos 

conhecer mui claramente a interação da alma com o corpo. O que significa, no entanto, 

conhecer através dos sentidos, usando a vida e as conversações comuns? 

2.2. Uma ambiguidade 

     A Sexta Meditação apresenta uma caracterização particularmente ambígua sobre a 

extensão do conhecimento sensível. Considerando os ensinamentos da natureza observo que 

os sentidos podem me fornecer conhecimentos verdadeiros sobre a existência e variedade dos 

corpos externos e do meu corpo. Além disso, servem para que eu decida sobre os objetos que 

me são convenientes ou nocivos, agradáveis ou desagradáveis: por exemplo, ao me aproximar 

do fogo, o tato me ensina explicitamente que não devo me aproximar demasiado caso não 
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queira me queimar.
61

 Vale lembrar que a expressão “ensinamento da natureza” pode 

significar, ao menos, duas coisas: aquilo que é ensinado pela natureza considerada em geral e 

considerada em particular, que é mais precisamente denominado “minha natureza”. O 

primeiro gênero compreende aquilo ensinado pelo próprio Deus, que sempre contém alguma 

verdade. Trata-se da “ordem e a disposição que Deus estabeleceu nas coisas criadas”.
62

 

Quando digo que a natureza me ensina algo neste primeiro sentido, posso estar me referindo 

tanto àquilo que pertence apenas ao meu espírito quanto àquilo que pertence apenas ao meu 

corpo. Axiomas como o da causalidade ou a qualidade do peso dos corpos são alguns 

exemplos. Já o segundo gênero se refere à “complexão ou o conjunto de todas as coisas que 

Deus me deu”
63

 ou, para ir direto ao ponto, às “coisas que Deus me deu, como sendo 

composto de espírito e de corpo”.
64

 É apenas esta segunda acepção que está em jogo no 

alcance dos conhecimentos supracitados, como Descartes afirma textualmente.
65

 Ela envolve 

manifestamente o conhecimento sensível enquanto função da união da mente com o corpo. 

     A ambiguidade da Sexta Meditação quanto ao conhecimento sensível pode ser colocada 

nos seguintes termos. De um lado, parece que o conhecimento sensível é tão somente uma 

função da união da alma com o corpo e, portanto, uma experiência de primeira pessoa que 

envolve fenômenos dos mais diversos, entre paixões e apetites. De outro, parece que é uma 

modificação da alma, uma faculdade de compreensão tal como o entendimento o é. Ao propor 

um caminho analítico para alcançar não mais a probabilidade da existência dos corpos 

externos, mas sua veracidade, Descartes afirma que considerará a sua faculdade de sentir: 

“vem a propósito examinar ao mesmo tempo o que é sentir, e ver se, das ideias que recebo em 

meu espírito por este modo de pensar [grifo meu], que chamo sentir, posso tirar alguma prova 

certa da existência das coisas corpóreas”.
66

 Há, então, um uso duplo do sensível naquele 

contexto – seja confinado na ideia de “ensinamento da natureza”, no qual é uma função da 

união, seja quando compreendido como função apenas da substância pensante. 
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     As Respostas às Sextas Objeções nos fornecem um caminho interessante para pensar esta 

ambiguidade. Descartes afirma que, para compreender exatamente qual é a certeza encontrada 

na sensibilidade, temos de distinguir três graus em seu interior. Um primeiro grau 

corresponde ao que os objetos externos causam imediatamente nos órgãos corporais. Um 

segundo grau corresponde aos efeitos na mente das informações obtidas no primeiro grau. 

Este segundo grau pressupõe a união ou mistura da alma com o corpo. Tais efeitos são “os 

sentimentos da dor, de cócegas, da fome, da sede, das cores, dos sons, dos sabores, dos 

odores, do calor, do frio e outras semelhantes [...]”.
67

 Por último, o terceiro grau é o juízo que 

a mente opera a partir das informações obtidas no segundo grau. Para dar conta de cada um 

destes graus, Descartes retoma o exemplo de Platão no Fédon, que considera um bastão visto 

através da água. A aproximação inicial que temos com este bastão acontece no primeiro grau 

da sensibilidade, quando os movimentos da luz  excitam nos olhos e consequentemente no 

cérebro certos movimentos que engendram uma representação
68

 do objeto. Depois, algumas 

qualidades secundárias deste objeto atingem a alma, tais como as informações sobre sua cor e 

sobre a luz que está refletida nele. Por fim, a alma age – e não mais padece, como no segundo 

grau – na formação de um juízo sobre este material informativo que recebeu através dos seus 

sentidos externos. Ela julga sobre a disposição do objeto, sua grandeza, figura e distância.  

     Tomando esta distinção em graus em seu sentido mais estrito, apenas o segundo grau diz 

respeito ao conhecimento sensível.
69

 O primeiro nada mais é que uma modificação do corpo, 

que sofre certas determinações dos objetos externos, ao passo que o terceiro é propriamente 

uma função da alma, uma ação conjunta de seu entendimento e de sua vontade. O segundo 

grau, no entanto, conjuga uma ação do corpo, que inicialmente padece de algum objeto 

externo, cujos efeitos repercutem na alma. As paixões são outros casos em que temos ações 

do corpo sobre a alma, assim como a fome ou a sede. O interesse de Descartes com esta 
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distinção em graus parece ser mostrar os diferentes passos envolvidos no conhecimento 

sensível, desde sua primeira apreciação no corpo até a formação de um juízo na alma. 

     Toda esta digressão sobre os três graus envolvidos na sensibilidade deve poder nos 

fornecer alguma luz sobre o tema da ambiguidade do sensível. Trata-se de uma experiência 

fenomênica do composto ou de uma modificação mental? Por um lado, as sensações são 

experiências relativas ao composto de alma e corpo. São, por exemplo, as paixões, as 

sensações de frio e calor, fome ou sede tal como o indivíduo as experimenta. Por outro, a 

sensibilidade é uma faculdade da substância pensante; que apresenta os efeitos desta 

experiência da união como ideias na alma. Enquanto a sensação promove uma experiência de 

primeira pessoa, a ideia sensível é uma modificação mental, cujo traço distintivo em relação a 

outras ideias é sua origem (sensível) e seu conteúdo (obscuro e confuso). É por isso que 

Descartes, na Sexta Meditação, caracteriza o sentir como uma faculdade tal como o 

entendimento: trata-se de uma disposição puramente passiva da alma, que simplesmente 

recebe determinações do corpo. Não confundir com o terceiro grau da sensibilidade: este é 

uma ação da alma sobre si mesma, um processo reflexivo, ao passo que, embora a 

sensibilidade enquanto faculdade mental também seja uma faculdade cognitiva, tem a 

peculiaridade não de agir, mas de padecer – receber informações do corpo.  

     Neste aspecto, toda ideia sensível é uma representação incompleta do fenômeno da 

sensação. O que ela capta é o efeito na alma daquela experiência que envolve corpo e alma. 

Tomando de empréstimo o vocabulário de Spinoza, as ideias sensíveis estão condenadas a 

serem mutiladas – destituídas de sua condição de fenômeno psicofísico e reduzidas a uma 

modificação puramente mental.  

     O fato é que Descartes afirma, nos Princípios, que as ideias dos sentidos podem não só ser 

claras, mas, em alguns casos, também distintas.
70

 Uma percepção clara é “àquela que está 

manifestamente presente a uma mente atenta”
71

. Já uma percepção distinta é “aquela que, 

além de ser clara, é tão precisamente separada das outras que absolutamente nada mais 

contém em si além do que é claro”.
72

 A dor, por exemplo, compreendida não como o 

fenômeno da dor, mas enquanto a ideia da dor exibida no pensamento, pode ser clara, mas 

não distinta. Clara porque ela é uma presença no pensamento: ela existe e não é um puro 
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nada.
73

 Não é distinta porque consideramos que a dor está no corpo e não no puro 

pensamento. E este é exatamente o ponto que temos que rever caso queiramos ter uma ideia 

clara e distinta da sensação. As ideias dos sentidos como a percepção da cor podem ser claras 

e distintas – podem ser manifestas a uma mente atenta e podem ser separadas das demais 

ideias – quando são consideradas apenas como ideias dos sentidos. A condição para termos 

uma ideia clara e distinta dos sentidos é entendermos a limitação desta fonte de conhecimento. 

Ela só pode testemunhar sobre aquilo que os sentidos a informam, isto é, aquilo que ela 

recebeu passivamente deles: a existência, variação ou utilidade de certos objetos, ou seja, 

sobre o modo como as coisas nos afetam, mas nunca sua essência. É isto que significa ter uma 

ideia clara e distinta dos sentidos: se concentrar nas informações que sabemos que a 

sensibilidade pode nos fornecer.  

2.3. Resposta ao primeiro impasse 

     Compreender a resposta cartesiana em sua radicalidade significa levar às últimas 

consequências o fato de que o entendimento ou este auxiliado pela imaginação só pode ter 

uma noção obscura e confusa da união face à distinção. Aqui, temos de avançar um ponto em 

relação ao texto de Descartes. Não se trata da mera dificuldade de abarcar, de um só golpe, a 

distinção e a união entre as substâncias pensante e extensa. Trata-se, mais do que isso, da 

própria condição de tradução dos fenômenos que se referem à mistura da alma e do corpo. Os 

fenômenos da interação que justificam a união são em si irracionais. Por isso, o que resta a 

Descartes para responder ao questionamento de Elisabeth é apelar para os fenômenos da 

interação via sentidos, i.e., via sensações e não sensibilidade. Estes fenômenos são em si 

obscuros e confusos porque são traduções incompletas, na alma, de experiências do composto 

corpo-alma. Conhecer a união da alma com o corpo significa, portanto, experimentar a 

interação entre estas duas substâncias. Neste sentido, a resposta de Descartes em 1643 se 

harmoniza com sua solução dos ensinamentos da minha natureza proposta pelas Meditações: 

conhecemos a união através da “vida e das conversações comuns”, quando agimos, nos 

movimentamos, temos paixões, sentimentos e percepções do nosso composto e do mundo 

exterior. 
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     Portanto, não é como se não pudéssemos apresentar qualquer resposta para este impasse. 

Através do entendimento compreendemos a natureza da substância pensante. Através do 

entendimento auxiliado pela imaginação compreendemos a natureza do corpo. O 

entendimento, então, nos fornece uma compreensão clara e distinta da distinção real – mas 

uma compreensão obscura e confusa da união enquanto conjugada à distinção e, mais ainda, 

dos fenômenos mesmos da interação entre corpo e alma. Para conhecer a união de nosso 

corpo com nossa alma, temos de abdicar da Metafísica e da Matemática, do entendimento 

puro e da imaginação, e recorrer a uma experiência que, como afirma Gouhier, é pré-

filosófica. Isso explica por que aqueles que não filosofam jamais duvidam da união da alma e 

do corpo – para os que estão mais imersos nas sensações, trata-se de um conhecimento 

totalmente óbvio. Aqueles que, como Garber ou Radner, acusam Descartes de não ter uma 

resposta consistente, uma vez que Elisabeth está interessada em saber sobre a possibilidade 

metafísica da união e não sobre sua factualidade, ignoram a radicalidade da resposta de 

Descartes. A resposta para a possibilidade da união é o fato bruto da interação. O argumento 

da união precisa conservar a irracionalidade da experiência da sensação para que seja 

verdadeiro. Precisa que a interação seja obscura e confusa para que os sentidos sejam 

aplicados na única maneira possível de dar conta da união. Na medida em que há evidências 

distintas para cada evento – uma evidência sensível para a união e uma proveniente da ideia 

clara e distinta da distinção – não precisamos desistir de nenhum deles. É possível aceitar que 

há distinção e que há união, reservando um universo cognitivo específico para cada um. 

2.4. Onipotência divina versus liberdade humana 

     Em sua carta de 28 de Outubro de 1645, Elisabeth afirma que, embora o argumento 

necessário para provar a existência de Deus seja suficiente para sustentar que ele é a causa 

imutável do encadeamento dos eventos naturais, ele não é capaz de provar que o poder divino 

se estende também para as ações humanas. Não que Deus não pudesse, dada sua natureza e 

poder infinitos, determiná-las desde toda a eternidade. Tendo uma experiência confirmatória 

de nosso livre arbítrio, uma vez que “nós sentimos o possuir”
74

, a ideia de uma determinação 

causal plena de Deus repugna ao senso comum. Elisabeth mantém que a liberdade humana é 

reconhecidamente uma espécie de exceção à preordenação divina. Sua afirmação se situa no 

contexto de resposta a uma tese que Descartes enuncia em cartas anteriores, em especial em 

15 de Setembro de 1645 e 6 de Outubro de 1645, nas quais pontua que o conhecimento da 
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natureza e consequente imutabilidade de Deus é suficiente para assumirmos uma posição mais 

indiferente tanto em relação aos males da fortuna quanto aos males reputados à liberdade dos 

demais indivíduos – já que ambas foram criadas pela vontade e bondade de Deus.
75

 

     Na carta seguinte, de 3 de novembro de 1645, Descartes reconhece a validade do 

apontamento de Elisabeth: a experiência da liberdade é de fato incorrigível. Considerando 

apenas a nós próprios enquanto seres isolados, temos uma experiência confirmatória de nossa 

liberdade, isto é, experimentamos uma independência causal em relação à natureza. Quando, 

no entanto, passamos a considerar o poder infinito de Deus, parece que, para continuar 

sustentando nossa independência, teríamos de reconhecer que seu poder é, ao mesmo tempo, 

finito e infinito: “finito, porque há alguma coisa que não depende dele; e infinito, porque ele 

pôde criar esta coisa independente”.
76

 Portanto, temos uma tese contrariada por um fato 

bruto
77

: a existência de um poder infinito de Deus, que, justamente por ser infinito, deveria se 

estender inclusive à determinação de nossas ações e uma liberdade na qual não 

experimentamos nenhuma limitação. Para compreender a força deste impasse no interior do 

cartesianismo, temos de considerar algumas teses, de um lado, sobre a natureza de Deus e do 

tempo e, de outro, algumas experiências que temos da extensão de nossa liberdade. 

Persigamos, primeiro, a caracterização de Deus. 

     Em uma de suas provas da existência de Deus
78

, Descartes toma como premissa o fato de 

termos em nós a ideia de infinito. Isto é patente porque é só pelo fato de a possuirmos, mesmo 

que apenas a concebamos ou a toquemos com o entendimento sem abarcar todas as suas 

propriedades
79

, que podemos reconhecer a nós próprios como seres de conhecimento limitado. 

Temos a ideia de infinito, em suma, porque nos reconhecemos, por uma comparação negativa, 
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como finitos. Ora, é um axioma ou noção comum (o axioma I da Exposição Geométrica), que 

tudo que é deve ter uma causa, já que o nada não pode ter causado alguma coisa (axioma III). 

Esta causa deve conter em si tanto ou mais realidade que seu efeito, do contrário, o efeito não 

teria de onde retirar sua realidade e já assumimos que o nada não pode ser causa de alguma 

coisa (axiomas IV, V e VI). Aplicando este princípio de causalidade às ideias, devemos 

reconhecer que a causa de uma ideia deve conter formal ou eminentemente tanto ou mais 

realidade que esta ideia (seu efeito) possui objetivamente. Se nos perguntarmos, assim, pela 

causa da ideia de infinito, temos de pensar em algo que contenha, formal ou eminentemente, 

aquilo que a ideia contém apenas objetivamente. Que causa pode ser esta se não o próprio 

Deus? Afinal, sabemos que nós próprios não teríamos perfeição o suficiente para criá-la, 

tampouco as demais criaturas menos perfeitas que Deus. A realidade objetiva da ideia de 

infinito ou da ideia de Deus foi causada por uma realidade formal ou eminente que é o próprio 

Deus. Logo, Deus existe. Esta prova demonstra não só a existência de Deus, mas também sua 

natureza infinita. Ser infinito, assim como ser existente, é uma perfeição inseparável da 

natureza verdadeira e imutável de Deus, tal como ter três ângulos é da natureza do triângulo.  

     O princípio de causalidade pode ser aplicado, também, à minha própria existência. Aqui, 

poderia considerar como meu criador não necessariamente Deus, mas eu próprio ou outras 

criaturas como meus pais. Supor que eu mesmo me criei imediatamente já cai por terra: se 

assim o fosse, teria me criado como um conjunto infinito de perfeições; e o próprio fato de 

duvidar, desejar e de ter um conhecimento limitado das coisas já me convence do contrário. E 

nem mesmo outras criaturas poderiam ter me dado a existência em sentido estrito – pois, o 

que teria dado existência a estas criaturas? Num processo de regressão ao infinito, 

invariavelmente recairíamos em Deus. Assim, Deus é responsável por minha criação, ao 

menos pelo motor inicial. Considerando a natureza do tempo, no entanto, somos forçados a 

concluir que Deus faz algo mais do que a simples criação. O tempo é de tal forma que o 

instante presente não depende ontologicamente do instante que o precedeu, tampouco 

engendra o instante que virá. Do fato de que eu fui há alguns segundos não se segue que sou 

agora. É preciso que uma causa garanta a passagem entre esses instantes. A força necessária 

para conservar um ser na existência é a mesma que para criá-lo. Portanto, se, para criar, Deus 

desempenhou uma força infinita, é com esta mesma força infinita que conservará os seres na 
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duração. Isto explica o fato de o ato de criação e conservação não serem distintos senão por 

uma distinção de razão. É com um mesmo ato que ele cria e persiste na existência.
80

 

     A tese da criação e conservação divina não parece ser suficiente, ainda, para configurar o 

impasse entre a liberdade e a onipotência divina. Ainda que dependamos dele para existir a 

cada novo instante que surge, Deus poderia simplesmente garantir que o homem transita de 

um instante a outro sem determinar que ação específica desempenharia em cada caso. Deus 

poderia incutir uma espécie de determinação sem conteúdo; o que seria suficiente para 

explicar nossa liberdade (independência causal) e a onipotência divina (poder causal 

absoluto). Mas a reflexão de Elisabeth, reconhecida por Descartes em todo seu poder de 

objeção, se situa num ponto mais fundamental e mais problemático que este. Do simples fato 

de que há liberdade humana, segue-se uma exceção à causalidade divina. Ela só precisa 

pensar na relação de dependência e independência. Se Deus concorrer a cada instante da 

duração das criaturas sem determinar absolutamente todas as suas ações, temos de reconhecer 

uma falha, um espaço para uma imperfeição em sua natureza que já concluímos ser infinita. E 

isto engendra um problema teológico adicional: teríamos de reconhecer Deus como uma 

entidade contraditória, ao mesmo tempo finita e infinita – infinita porque ela pode criar todas 

as criaturas e finita porque num caso de sua criação, que é o homem, não foi suficientemente 

perfeita para introduzir uma dependência absoluta também ali, no livre arbítrio. Se há 

liberdade, então não há dependência absoluta. E se não há dependência absoluta, Deus não é 

infinito – o que é um sacrilégio, conforme afirma Descartes nos Princípios. Não à toa, é 

justamente chamando atenção para o escândalo teológico do problema que Descartes vai 

descrevê-la no artigo XL do mesmo texto: 

Mas porque percebemos, agora que já somos conhecedores de Deus, 

haver nele um tão imenso poder que consideraríamos um sacrilégio 

[grifo meu] estimar que algo jamais possa ser feito por nós sem ter 

sido antes preordenado por ele, facilmente podemos nos enredar a 

nós mesmos em grandes dificuldades se tentarmos conciliar essa 

preordenação de Deus com a liberdade de nosso arbítrio, e 

compreendermos simultaneamente uma e outra. (AT, IX-2, 42). 

     A outra extremidade do impasse atenta para certas experiências confirmatórias de nossa 

liberdade. Nos movimentos da dúvida hiperbólica e da suspensão do juízo testemunhamos o 

poder infinito de nossa liberdade. De um lado, a dúvida hiperbólica depende de um querer: 

sou capaz de fingir, num exercício deliberado, a existência de um ser maligno que empenha 

todas as suas forças em me enganar. Esta dúvida pode ser considerada hiperbólica porque se 
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aplica a tudo, desde aquilo que já foi concluído na série de argumentos céticos enunciados na 

Primeira Meditação, tais como as dúvidas sobre os sentidos e a imaginação, passando pelas 

demonstrações matemáticas e, por fim, generalizando toda a experiência objetiva: “Pensarei 

que o céu, o ar, a terra, as cores, as figuras, os sons e todas as coisas exteriores que vemos são 

apenas ilusões e enganos de que ele se serve para surpreender minha credulidade”. 
81

 

     É importante frisar, aqui, que a dúvida hiperbólica depende de um investimento da 

vontade. Ela é uma radicalização de uma série de dúvidas que acumulei no curso de minha 

vida e, por isso, tem um aspecto artificial. Não é naturalmente que alcanço a ficção do Deus 

enganador ou do gênio maligno, há uma adesão deliberada ou um esforço para tanto. O que 

esta dúvida permitirá é justamente o desenrolar do método, no qual revelará todo seu aspecto 

construtivo. O fato de ser deliberada e em algum sentido artificial não diminui sua força – ao 

contrário, para Descartes, esta ficção metodológica torna patente no mais alto grau que a 

liberdade do arbítrio é uma de nossas primeiras noções, que devem mesmo ser elencadas entre 

as noções que nos são inatas. Vale ressaltar que esta dúvida não pretende afirmar que tudo o 

que percebemos é falso. Trata-se de um passo anterior: ela nos encaminha a não assentirmos, 

isto é, a não nos comprometermos em afirmar ou negar, mas apenas em duvidar. A dúvida 

hiperbólica introduz uma razão para duvidar radical, que nos forçará a refundar todo nosso 

conhecimento. 

     O movimento de suspensão de juízo, que também testemunha o grau máximo de nossa 

liberdade, é uma continuidade ou um ensinamento retirado da dúvida hiperbólica. Alguns 

poderiam reconhecer, neste instante, uma total identidade entre eles – embora apresentados de 

diversas formas, em geral, ao tratar do Deus enganador, seja nas Meditações, seja nos 

Princípios, Descartes logo adiciona o movimento de suspensão de juízo como mais um 

aspecto do método. Assim, logo após formular, na Primeira Meditação, a ficção do Deus 

enganador ou do gênio maligno, Descartes acrescenta: “Permanecerei obstinadamente 

apegado a esse pensamento; e se, por esse meio, não está em meu poder chegar ao 

conhecimento de qualquer verdade, ao menos está ao meu alcance suspender meu juízo”.
82

 O 

mesmo movimento expositivo ocorre no artigo XXXIX dos Princípios:  

E isso [que a liberdade do arbítrio é conhecida por si] ficou patente no mais 

alto grau um pouco antes, quando, empenhando-nos em duvidar de todas as 

coisas, chegamos ao ponto de fingir que algum poderosíssimo autor de nossa 

origem se esforçava por nos enganar de todas as maneiras. Apesar disso, 
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experimentávamos, com efeito, existir em nós essa liberdade [que é tal] que 

podíamos nos abster de crer naquelas coisas que não eram inteiramente certas 

e averiguadas. (DESCARTES, R. 2002, P.55).
83

 

     É razoável nos perguntarmos, então, se, à semelhança do ato de criação e conservação 

desempenhado por Deus em relação às criaturas, a distinção entre a ficção do Deus enganador 

e a suspensão do juízo não são apenas dois aspectos de um mesmo fenômeno. Há algo a se 

considerar nestas duas atitudes que parece introduzir uma diferença forte no que se refere à 

ação da vontade em cada caso. Podemos dizer que o argumento do Deus enganador nos 

encaminha à suspensão do juízo. É este o ensinamento produtivo que podemos retirar dele. 

No entanto, criar esta figura imaginária do Deus enganador e tomá-la como uma dúvida séria 

exige um esforço ou investimento da vontade particularmente diferente do que a vontade 

desempenha ao suspender o juízo. Num, a vontade age e quer. Noutro, a vontade se contém. O 

que é um esforço por agir e por criar em um é, na verdade, um esforço para não se 

comprometer em outro. Na suspensão do juízo experimentamos uma espécie de imobilidade 

ou “contenção do espírito” – o que fazemos é um esforço para não afirmar ou negar um 

conteúdo que, no caso do prosseguimento do método, não temos razões firmes para assentir. 

A suspensão do juízo é o saldo da dúvida hiperbólica, sua continuidade, mas algo que, em 

relação ao papel da vontade em jogo na ficção do Deus enganador, parte de uma diferença 

fundamental.  

     Importa que, nos dois casos, testemunhamos um poder de independência em relação a 

Deus: nos experimentamos como livres. 
84

Elas servem ao fortalecimento do impasse – pois, 

ao mesmo tempo em que reconhecemos a existência de Deus com tais e tais propriedades, 

reconhecemos um lado implacável de nossa vontade para questionar a autodeterminação da 

natureza.  

2.5. Respostas ao segundo impasse 

     Para dar conta deste problema, Descartes possui um argumento empírico e um argumento 

lógico ou teológico. O argumento empírico sugere que nosso conhecimento da natureza de 

Deus não deve ser suficiente para nos fazer duvidar de nossa própria liberdade, uma vez que a 

experimentamos. Este argumento será apresentado não só no contexto da correspondência 

com Elisabeth, mas também no artigo XLI dos Princípios, embora com alguns 
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desenvolvimentos em relação às cartas. Já o argumento lógico ou teológico é exclusividade da 

correspondência. Com ele, Descartes pretende dar conta não mais do fato de que o 

conhecimento de Deus não é suficiente para nos impedir de crer em nossa liberdade, mas, ao 

contrário, nossa liberdade não é suficiente para duvidarmos da existência e do poder de Deus. 

Segundo ele, a independência que experimentamos na liberdade não é incompatível com a 

dependência de outra natureza a qual todas as criaturas estão sujeitas.  

a. Argumento lógico ou teológico 

     Denominaremos este argumento de lógico ou teológico porque recorrerá a algumas 

distinções no interior mesmo do conceito de Deus. Pode-se compreender a natureza de nossa 

dependência em relação a Deus a partir da seguinte comparação: 

Se um rei que proibiu os duelos, e que sabe muito seguramente que dois 

cavalheiros de seu reinado que habitam em cidades estão em querela, de tal 

forma excitados um contra o outro que nada os poderia impedir de entrar em 

confronto se eles se encontrarem; se, eu dizia, este rei dá a um deles alguma 

comissão para ir num certo dia na cidade onde está o outro, e dê também uma 

comissão a este outro para ir no mesmo dia no lugar onde está o primeiro, ele 

sabe muito seguramente que eles não deixarão de se encontrar e de lutar e, 

assim, de infringir sua proibição, mas não é por isso que ele os constrange a 

fazê-lo. E seu conhecimento, e mesmo a vontade que teve de determiná-los 

desta forma, não impede que seja tão voluntariamente e tão livremente que 

lutem quando venham a se encontrar, como teriam feito mesmo se não 

tivessem sabido de nada e mesmo que tivessem se encontrado por qualquer 

outra ocasião, de modo que podem tão justamente serem punidos, porque 

infringiram sua proibição. (Grifo meu. AT, IV, 352-353) 

     O rei detinha não só um saber prévio sobre as inclinações da vontade dos dois homens, 

mas também agiu de tal forma a manipular as circunstâncias externas para que o duelo 

acontecesse. Apesar de possuir onisciência e um poder para criar o estado de coisas favorável 

à consecução de seu interesse, o rei não constrangeu diretamente a vontade de seus súditos, 

i.e., ele não determinou os agentes (lembremos que Descartes afirma, no trecho acima: “mas 

não é por isso que ele os constrange a fazê-lo”). Neste sentido, podemos distinguir nele dois 

graus de vontade. Um pelo qual quis que os homens entrassem em duelo; outro que não quis, 

já que, ao mesmo tempo em que agiu para criar a circunstância favorável, proibiu os duelos. 

Nesse sentido, já que os homens agiram livremente, o rei pode com razão puni-los.  

     É esta dupla caracterização que, em Deus, podemos reconhecer como a vontade absoluta e 

a vontade relativa. A vontade absoluta é onisciente, ou seja, conhece as inclinações humanas. 

Há, no entanto, uma vontade relativa, que indeterminou a liberdade humana naquela 

circunstância específica. Apesar de saber como agiriam, Deus não os constrangeu a tomar 
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uma decisão e não outra. A indiferença inerente a toda liberdade – indiferença, aqui, 

entendida no pano de fundo da discussão de Descartes com Mesland, isto é, como o poder de 

escolher entre contrários e não como o estado de indiferença proveniente da falta de 

conhecimento necessário à escolha – permanece intocada. É desta forma que o homem pode 

ser pensado como uma criatura ao mesmo tempo dependente e independente de Deus – é claro 

que em sentidos diferentes de dependência em cada caso. Ele é dependente porque a vontade 

absoluta de Deus determinou suas inclinações, mas ao mesmo tempo independente porque a 

vontade relativa não restringiu suas ações particulares. Nos termos de Descartes, “assim os 

teólogos distinguem em Deus uma vontade absoluta e independente, pela qual ele quer que 

todas as coisas sejam feitas tal como ocorrem, e uma outra que é relativa, e que se refere ao 

mérito ou demérito dos homens, pela qual ele quer que obedeçamos às suas leis”
85

. Resta nos 

perguntarmos se esta solução não relega um poder ínfimo à liberdade humana, e se ela é 

mesmo pensável no conjunto das teses cartesianas sobre a liberdade humana. 

     Certamente a analogia com o rei deve guardar as devidas proporções – Deus é um ser 

infinitamente mais poderoso que um simples soberano. É justamente na maximização de suas 

perfeições, no entanto, que reside não uma saída conciliatória para o impasse, que demonstre 

ser possível compreender tanto a determinação de Deus quanto nossa liberdade – mas, antes, 

um endosso de um de seus extremos. Embora saiba das inclinações de seus súditos e embora 

tenha determinado as circunstâncias externas de modo favorável, o rei não determinou 

previamente as inclinações desses homens. Deus, ao contrário, determinou e segue 

determinando. Descartes é explícito: “E antes de nos ter enviado a este mundo ele soube 

exatamente quais seriam todas as inclinações de nossa vontade; foi ele mesmo quem as 

colocou em nós [...]”.
86

 Ou seja: muito embora nossa vontade se incline, o que quer dizer que 

ela tem o poder de flutuar entre várias opções antes de efetivamente agir, Deus não é 

simplesmente consciente dessas flutuações, como é também a causa delas. A diferença entre o 

rei e Deus é que o primeiro conhecia as inclinações e usou de seu conhecimento em prol de 

seus interesses, ao passo que Deus fez algo a mais – ele determinou (e segue determinando) 

nossas próprias inclinações. A conclusão é que a liberdade parece ser simplesmente um 

fenômeno de experiência ou mera ilusão de primeira pessoa. Inclinamo-nos entre várias 

opções, mas o fato de nos inclinarmos (e o conteúdo dessas inclinações) foi determinado por 

Deus antes mesmo da criação. Nesse sentido, pode até existir liberdade no caso do rei e dos 

                                                           
85

 AT, IV, 354. 
86

 No original: « et avant qu’il nous ait envoyés en ce monde, il a su exactement quelles seraient toutes les 

inclinations de notre volonté ; c’est lui-même qui les a mises en nous [...] ». AT, IV, 353. 



50 
 

súditos, porque a vontade em si não foi constrangida – o rei simplesmente constatou um dado 

e agiu de forma a criar a melhor situação possível para que o evento que queria se realizasse. 

Mas Deus fez mais: ele determinou a própria inclinação em forma e em conteúdo. O que é 

determinar a inclinação se não constranger o livre arbítrio e eliminar a independência do 

homem em relação a Deus?  

     A conclusão do argumento lógico ou teológico não é, como quer Descartes, a possibilidade 

de compreensão conjunta do determinismo causal e da liberdade humana – mas sim uma 

diminuição do papel da liberdade ou mesmo uma reconfiguração do sentido de liberdade que 

encontramos em outros momentos da obra cartesiana. Como Descartes parecia, no contexto 

das cartas, crer que o argumento é suficiente para manter a preordenação divina e a liberdade 

entendida como indiferença, não devemos sustentar a leitura de que há uma reconfiguração da 

liberdade, mas simplesmente que o argumento é falho. Seu saldo é conferir plenos poderes a 

Deus, a ponto de resolver o problema optando pela ausência da liberdade. Se aceitar este 

argumento, Descartes deveria excluir a existência de qualquer poder independente da 

causalidade divina. 

b. Argumento empírico 

     Há, no entanto, outro argumento mais convincente: o argumento empírico, apresentado 

tanto nas cartas quanto nos Princípios. Vale pontuar que o argumento lógico ou teológico não 

aparece nos Princípios. Não poderíamos ensaiar, aqui, uma resposta evolucionista, que 

consistiria em supor a obra de Descartes como superando certas falhas ao longo tempo. Esta 

resposta poderia afirmar que Descartes abandonou o argumento lógico/teológico porque 

percebeu sua fraqueza. Os Princípios, no entanto, foram publicados em 1644, enquanto que a 

correspondência na qual o argumento supracitado é discutido data de 1645-1646. O pano de 

fundo evolucionista-cronológico teria de dizer, ao contrário, que Descartes “encontrou” um 

novo argumento que considerava mais convincente. Como não estamos comprometidos com 

este tipo de interpretação, analisaremos apenas o conteúdo dos argumentos de modo 

atemporal, tentando retirar deles conclusões positivas para pensar outras questões cartesianas, 

tal como o poder cognitivo dos sentidos. 

     Este argumento se diferencia do anterior, em primeiro lugar, por não pretender uma saída 

conciliatória para o problema. Enquanto que em 1645-1646 Descartes afirmava ser possível 

compreender dependência e independência qualificando o sentido de dependência em relação 
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à criação divina, em 1644 Descartes afirma não apenas que a tentativa de conciliar as teses, ou 

seja, a consideração simultânea delas, nos levará a grandes dificuldades, como também afirma 

explicitamente que essas teses são incompreensíveis conjuntamente. O argumento empírico, 

então, precisa de dois passos. Um inicial, em que seja reconhecida a fraqueza e a finitude de 

nossa mente para dar conta dessas teses de um só golpe de vista. Um segundo que consiste 

justamente na consideração da experiência da liberdade. Novamente ao contrário do 

argumento lógico, o argumento empírico apela para uma qualificação de nosso conhecimento 

da liberdade e não para os diversos níveis de vontade de Deus. O argumento empírico apela 

para o fato bruto da liberdade. Que é, no entanto, esta experiência da liberdade? 

     O texto é especialmente ambíguo neste aspecto. Em 1644, nós “compreendemos 

intimamente e experimentamos em nós mesmos”
87

 a liberdade. Em 1645, também 

“experimentamos e sentimos em nós mesmos”
88

, além de “a independência que 

experimentamos e sentimos em nós, [...] é suficiente para tornar nossas ações louváveis ou 

censuráveis...”
89

. Por um lado, Descartes parece apelar para uma experiência dos sentidos e, 

portanto, corporificada. Por outro, compreender intimamente pode significar compreender 

clara e distintamente, o que só pode se dar através do puro pensamento. A filosofia cartesiana, 

aliás, sustenta variados tipos de “experiências” da liberdade. Vimos que a experiência da 

dúvida hiperbólica e suspensão de juízo testemunham o poder de nossa liberdade enquanto 

faculdade da alma que não envolve o corpo. Mas há experiências sensíveis da liberdade, por 

exemplo, na paixão da generosidade. A generosidade não consiste senão no exercício da 

própria liberdade, isto é, uma resolução firme e constante de executar todas as coisas que 

consideramos como sendo as melhores. Esta mesma generosidade aponta para o mundo 

exterior, na medida em que o indivíduo generoso, capaz de estimar a si próprio, estima 

também os outros, pois identifica neles a mesma disposição para a vontade livre. Ela é um 

remédio eficaz contra o excesso de algumas paixões, tais como o desejo o ciúme e a inveja, 

educando a vontade a se concentrar apenas nas coisas que dependem de si próprio, buscando 

executar ações que se conformem ao bem público e não apenas aos interesses mesquinhos
90

. 

Assim, a que gênero de experiência da liberdade – enquanto ideia clara e distinta, isto é, uma 
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intuição ou enquanto experiência sensível – Descartes está se referindo quando pretende 

fornecer uma resposta ao impasse?  

     Fiar-se, neste momento, numa hermenêutica dos trechos apresentados talvez não nos faça 

avançar. Podemos nos concentrar no argumento em si e avaliar se ele se sustenta supondo 

cada uma das opções. Em primeiro lugar, qual é o status de nosso conhecimento da 

onipotência divina? A questão já parece conter sua resposta: trata-se de uma ideia clara e 

distinta, de uma conclusão derivada uma cadeia de premissas. As duas provas da existência de 

Deus são apresentadas desta forma. Não que já não tenhamos em nós a ideia de infinito que é, 

inclusive, uma das premissas do argumento. O fato de experimentarmos a nós mesmos como 

seres de conhecimento finito revela que exibimos, concebemos ou tocamos com o 

entendimento, a ideia de infinito.  

    Isto é suficiente para concluirmos que o conhecimento de Deus e consequentemente de sua 

onipotência é uma ideia clara e distinta obtida por dedução. Mas ainda falta decidir sobre o 

caráter da experiência da liberdade; que é o mais importante. Imaginemos que a liberdade 

envolvida no argumento seja a liberdade apenas enquanto referida à alma. Neste cenário, 

simplesmente manteríamos o problema, uma vez que a mente comportaria dois conteúdos 

opostos. É claro que a solução cartesiana consiste, em parte, em assumir a o problema e 

limitar o poder de nosso entendimento. Lembremos, no entanto, que isto não é tudo: além de 

reconhecê-lo, precisamos de uma experiência da liberdade de outra ordem que não a 

experiência do puro pensamento. Se fosse assim, teríamos as mesmas razões para manter a 

existência de Deus e de nossa liberdade e não teríamos critério para decidir a qual destes 

conteúdos devemos assentir. A experiência da liberdade seria tão confirmatória quanto a 

clareza e distinção da ideia de Deus. É necessário um espaço cognitivo em que a experiência 

da liberdade não encontre obstáculos tais como a consideração da preordenação divina. E já 

concluímos que o conhecimento de Deus é uma ideia da mente e não uma experiência da alma 

tampouco desta enquanto unida ao corpo. Portanto, é desta experiência de caráter empírico 

que Descartes necessita para sustentar seu argumento.  

     Isso não significa que não possamos experimentar a liberdade em nossos juízos e 

deliberações – que não envolvem o corpo. Afinal, temos uma intuição da liberdade. O ponto é 

que, para não permanecermos neste estado de aporia, paralisados frente à duas razões 

contrárias, a liberdade tem de ser considerada como uma função da união. É claro que 

Descartes não propriamente elimina o problema – sua saída, aliando o texto das cartas com o 
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dos Princípios, é incompatibilista, ainda que seja um incompatibilismo mais epistemológico 

do que ontológico. Deus criou a liberdade humana e a determinou, mas nosso entendimento é 

finito e não podemos compreender os dois movimentos ao mesmo tempo. O que podemos ter, 

na verdade, é uma experiência sensível confirmatória da liberdade face a esta determinação, 

por exemplo, quando somos generosos. A liberdade enquanto experiência do puro 

pensamento não é capaz de me fornecer um espaço cognitivo distinto, mas me faz, ao 

contrário, permanecer em dúvida. É exatamente por derivarem de faculdades cognitivas 

distintas que uma não é suficiente para questionar a validade da outra. 

2.6. Comparando as respostas 

     Resta o argumento empírico para “solucionar” o impasse. Aplicando a teoria das noções 

primitivas a este caso, podemos dizer que a ideia de Deus é um objeto da noção primitiva de 

pensamento, ao passo que a liberdade em jogo no argumento empírico – que não corresponde 

a todas as experiências possíveis da liberdade – é um objeto da noção primitiva de união. Os 

sentidos são úteis não apenas para conhecermos a existência dos corpos, sua variedade e 

disposição, mas também a união íntima de nosso corpo com nossa alma, através da interação, 

e certas expressões de nossa liberdade. Descartes reserva um espaço importante de sua 

filosofia para a experiência dos sentidos, o que nos leva a concluir que é possível pensar que 

há verdade fora do âmbito da clareza e distinção. A Regra Geral de verdade afirma que toda 

ideia clara e distinta é verdadeira. Podemos concluir, no entanto, que nem toda verdade se 

expressa enquanto ideia clara e distinta. 

3. A ciência das cartas 

     A teoria das noções primitivas nos informou que é apenas através da sensação que 

podemos apreender a interação da alma com o corpo e o fenômeno de nossa liberdade face à 

onipotência divina. Ela também nos mostrou que toda a ciência humana consiste na correta 

distinção do escopo de cada uma destas noções, refletindo sobre os objetos que a elas 

pertencem. Se a ciência, ao menos tal como descrita nas Regras, se estrutura numa cadeia de 

ideias claras e distintas e se a noção primitiva de união, como toda noção primitiva, é um 

padrão para a formação da ciência, das duas uma: ou deve ser possível ter ideias claras e 

distintas a partir do que é fornecido pela sensação ou temos de admitir um espaço para uma 

ciência que se estrutura para além das ideias claras e distintas.
91

 Concluímos que, a rigor, 
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todas as ideias dos sentidos são por definição obscuras e confusas, porque mutiladas. Como é 

possível erguer uma ciência da união que se fundamente em ideias claras e distintas de algo 

que só é conhecido obscura e confusamente? Ou ainda: será que podemos falar não em 

scientia, mas em algum tipo de sabedoria, que embora não seja clara e distinta, não deixa de 

ser verdadeira? Uma resposta para estas interrogações exige não só uma reconfiguração do 

sentido de ciência no cartesianismo, como também uma reflexão metodológica sobre as 

Paixões da alma e a correspondência com Elisabeth.      

3.1. Scientia conforme as Regras e a Recherche 

     Embora haja disputa sobre a data de composição do diálogo
92

 La recherche de la vérité 

par la lumière naturelle
93

, fato é que as discussões ali travadas em muito se relacionam com o 

horizonte conceitual das Regras. Descartes simula uma conversa entre três personagens: 

Eudoxe, Poliandre e Épistemon. Recebidos na casa de campo de Eudoxe, Poliandre e 

Épistemon discursam sobre como deve ser orientada a ciência e quais são algumas de suas 

primeiras verdades. Cada personagem encarna uma figura que tem espaço no cartesianismo: 

Poliandre é o honnête homme, espécie de sábio ignorante que, por não ter sido instruído 

conforme a ciência ensinada nas escolas, está à frente de Épistemon, este último um douto que 

cultiva o conhecimento das línguas e da ciência de seu tempo e que tem a razão deturpada por 

excesso de estudo. Mesmo assim, a mera ignorância dos que não estudaram não é totalmente 

louvável: pode-se incorrer em outros tipos de preconceitos como os dos sentidos. Os artigos 

finais da primeira parte dos Princípios e as Respostas às Sextas Objeções já nos alertaram: na 

infância, período no qual nossa mente está “tão estreitamente ligada ao corpo”
94

, nos fiamos 
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apenas na instabilidade dos sentidos. Não que estes sejam intrinsecamente fonte de erro, mas, 

como a mente está demasiadamente dependente do corpo, acabamos por formar juízos 

prematuros, tratando as informações fornecidas pela experiência como se fossem 

conhecimentos sobre a natureza das coisas. Só mesmo depois, com o natural amadurecimento 

do espírito na fase adulta, é que poderemos compreender qual é a verdadeira extensão do 

conhecimento via experiência, a saber, fornecer a existência e utilidade dos objetos externos. 

Além de dependente dos sentidos, o conhecimento de nossos primeiros anos se fia na 

autoridade dos mestres e demais indivíduos que nos cercam. Sob pena de manter esta forma 

de conhecer nos anos posteriores de vida, este “ignorante” ou já deve ser dotado de um bom 

espírito, ou então precisa ser guiado por um sábio legítimo, que será capaz de instruí-lo nas 

verdades sólidas da ciência. Este sábio, no diálogo, será Eudoxe – que tentará, num duplo 

movimento, tanto lapidar a sabedoria latente de uma razão não corrompida em Poliandre 

quanto, uma tarefa mais árdua, corrigir os preconceitos de um erudito como Epistemón.
95

 

     Este será o objetivo de Descartes no diálogo: mostrar como, por meio de uma investigação 

da pura razão, é possível encontrar um conjunto de verdades muito fáceis e por isso mesmo 

muito certas e evidentes. É preciso que as ciências sejam separadas, em primeiro lugar, dos 

“simples conhecimentos” (simples connoissances) adquiridos através da experiência, tais 

como as línguas, a história e a geografia, para citar alguns exemplos. Para conhecer de fato 

todo o escopo destas últimas, seria preciso recorrer a um conjunto infinito de experiências, o 

que é impossível de se conquistar no curso de uma única vida. Não se deve exigir de um 

honnête homme conhecimentos sobre questões ínfimas tais como o domínio do grego ou do 

latim, tampouco de passagens misteriosas da história dos impérios romano e germânico. 

Antes, basta que ele recorra à ciência que considera um tipo específico de objeto: não os 

raros, mas os vulgares e conhecidos de todos. Com o conhecimento destas verdades mais 

fundamentais e evidentes, Descartes crê que será mais simples formular as ciências 

posteriores a partir de um modelo sólido, que se inspira na Aritmética e na Geometria para 

proceder. 
96

 

     Uma passagem do preâmbulo da Recherche nos permitirá criar uma conexão interessante 

com a discussão das Regras. Vejamos:  

Mas, para que a grandeza de meu desígnio não tomasse de início vosso 

espírito de um assombro tal que a fé em minhas palavras não pudesse ter 
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mais lugar, eu vos advirto que o que empreendo não é tão difícil quanto se 

possa imaginar. Com efeito, os conhecimentos que não excedem o escopo do 

espírito humano são unidos entre si por uma conexão tão maravilhosa, e 

podem se deduzir um do outro por consequências tão necessárias, que não é 

preciso muita arte e muita habilidade para encontrá-los, desde que 

começando pelos mais simples, aprendamos a ascender por graus até os mais 

sublimes. É o que desejo mostrar aqui com a ajuda de uma cadeia de razões 

tão claras e vulgares que cada um julgará que se não observou as mesmas 

coisas que eu, é unicamente porque não lançou os olhos para o lado correto, 

tampouco dirigiu seus pensamentos aos mesmos objetos que eu; e que não 

mereço mais glória por tê-los descoberto que um camponês não mereceria 

por ter descoberto por acaso sob seus pés um tesouro que desde muito tempo 

escapou de muitas buscas. (Grifos meus. AT, X, 496-497) 

     Um primeiro aspecto a ser notado no trecho é uma ideia trabalhada na Regra II, qual seja, 

a simplicidade da verdade. Naquele contexto, Descartes atenta para o fato de “os letrados” 

terem negligenciado certas verdades justamente por conta de seu fácil acesso. Sua ideia é 

mostrar o oposto: a simplicidade é um índice da verdade. As proposições simples demonstram 

certeza e evidência – é na dúvida que se encontram as ideias falsas. É por isso que numa 

disputa, com frequência as duas posições estão erradas, pois, se estivessem certas, seriam 

capazes de fornecer as razões corretas para convencer o interlocutor.
97

 A menor dúvida 

mostrará que aquele conhecimento é apenas provável, portanto inútil para a pesquisa 

científica. O critério da verdade como indubitabilidade, aliás, será mantido pela filosofia 

cartesiana em outros contextos: o que garante a verdade do cogito é o fato de não poder 

duvidar da minha existência pelo menos enquanto penso. O modelo a ser seguido, portanto, é 

o da Aritmética e da Geometria: não que todas as ciências devam ser reduzidas apenas a estas 

duas, mas sim se apropriarem de seu modelo, no qual as demonstrações científicas devem ser 

pautadas por graus rigorosos de certeza.  

     Ao afirmar que “os conhecimentos que não excedem o escopo do espírito humano são 

unidos entre si por uma conexão tão maravilhosa”, Descartes dá ênfase ao aspecto íntegro da 

scientia humana. Lembremo-nos do programa escolástico no Comentário ao “Tratado da 

Trindade” de Boécio de Tomás. Em seu artigo 3 da questão 5, demonstra a divisão entre as 

ciências da Metafísica, Matemática e Física segundo o método da separação e da abstração. 

A Metafísica executa a composição e divisão dos objetos, sendo capaz de separar apenas 

aquilo que já está separado nas próprias coisas. A Matemática e a Física operam ambas por 

intelecção dos indivisíveis, um processo de abstração capaz de separar o que está unido no ser 

das coisas. Ocorre que a matemática abstrai a forma da matéria sensível, ao passo que a física 
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abstrai o universal do particular.
98

 Cada ciência tem uma maneira distinta de visar às coisas, o 

que significa dizer que cada ciência tem um objeto formal diverso, de acordo com a separação 

ou não do ser das coisas. Ao contrário, para Descartes, a Filosofia é uma prática íntegra, em 

que as diversas áreas se comunicam e se complementam. Há um único objeto em jogo: a 

sabedoria humana. As variedades de cada ciência são como as distinções que a luz do sol 

confere às coisas que ilumina: não se tratam de diferenças dos objetos, mas de maneiras de 

visa-los.
99

 O primeiro passo para buscar a verdade e para se iniciar na ciência é, portanto, não 

se fiar numa ciência específica, mas partir de verdades universais que se aplicam a todas as 

demais.  

     Esta ciência a ser construída tem de ser dedutiva. Dada sua instabilidade, a experiência 

deve ser descartada da busca da verdade. Tampouco a imaginação será útil, uma vez que 

forma juízos a partir das informações enganadoras dos sentidos. Na Regra III, Descartes 

elimina tanto a “confiança instável dos sentidos” quanto “o juízo enganador de uma 

imaginação com más construções”.
100

 A dedução só pode errar se praticar a inferência a partir 

de premissas incorretas ou por uma falha externa do próprio agente. Em circunstâncias ideais, 

é um método de descoberta da verdade totalmente eficiente, já que nada mais é do que “toda 

conclusão necessária tirada de outras coisas conhecidas com certeza”
101

. Quer dizer, a partir 

de um conjunto de primeiros princípios certos e evidentes, deduzimos longas cadeias de 

raciocínio que conservarão a certeza até seu derradeiro momento – a sua conclusão. A 

dedução depende não só do entendimento puro, como também da memória. É com a memória 

que estaremos certos da verdade do que acabamos de provar e que poderemos prosseguir 

nossos raciocínios.  

     A dedução, contudo, não funciona sozinha. Ela precisa do apoio de outra via cognitiva: a 

intuição. Não se podem demonstrar os primeiros princípios. É preciso que eles sejam 

evidentes à mente atenta. O critério da evidência é a indubitabilidade quanto àquele conteúdo 
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e se dá apenas de modo atual, ou seja, a intuição é uma atitude do espírito que ocorre no 

presente, ao passo que a dedução se fia no passado. O grau de certeza das proposições 

intuídas é inclusive maior do que o das proposições deduzidas, porque sua verdade nos é 

manifesta de maneira mais simples. Algumas dessas intuições intelectuais são a existência de 

si mesmo enquanto uma coisa pensante, as propriedades do triângulo (ser formado por três 

lados, ter a soma dos ângulos internos equivalente a dois retos), entre outras. A intuição deve 

ser entendida, aqui, conforme sua origem latina: in-tueri, verbo que origina o substantivo 

intuitus e que significa “olhar em direção”
102

. A ideia de “ver” ou “contemplar” com o 

intelecto ou com os olhos do espírito corresponde bem ao sentido do termo que Descartes 

quer resgatar.  

     Intuição e dedução se conjugam na busca pela ciência. Enquanto a dedução envolve um 

“movimento contínuo e sem interrupção do pensamento”
103

 que passa de uma conclusão para 

a outra, a intuição é estática, e será responsável por fornecer uma evidência da proposição que 

está sendo considerada atualmente. Ora, a intuição não é capaz de nos fazer apreender de um 

só golpe de vista todos os anéis que constituem os vínculos entre as proposições. Por isso, 

caberá à dedução a confiança na memória da intuição daquela proposição para conservar sua 

certeza, embora não a sua evidência. Com isso, observamos que a evidência gera certeza, 

embora a certeza não gere evidência. Estas são, segundo Descartes, as duas vias que 

conduzem à ciência de maneira mais segura: a passagem de um conteúdo claro e distinto para 

outros, seja por uma certeza da memória, seja por uma evidência atual. A ciência nada mais é 

que um grande encadeamento de ideias e ideias de ideias.
104
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 Jean-Michel Fontanier fornece a seguinte definição de “intuição” em seu Vocabulário latino da filosofia, P. 
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     Outro aspecto notável nas Regras e na Recherche é a orientação prática da busca científica. 

A ciência não é um fim em si mesma – é preciso que traga algum ganho existencial. Nos 

termos de Descartes, trata-se de “formular juízos sólidos e verdadeiros sobre tudo que se lhe 

apresenta”
105

 para que “em cada circunstância da sua vida, seu entendimento mostre à sua 

vontade o que é preciso escolher”.
106

 Há objetivos espúrios que cercaram a prática científica 

anterior, como a glória ou o puro ganho; que devem ser substituídos por objetivos “honestos e 

louváveis” (a classificação aqui é moral). Estes últimos dizem respeito não apenas à utilidade 

existencial, à aplicação das ciências nas circunstâncias de escolha, mas também à própria 

satisfação espiritual que advém da contemplação da verdade. A ciência cartesiana é também 

moral. Veja-se que dizer que a sabedoria humana deve servir à utilidade não é o mesmo que 

definir a Moral em si como ciência, mas sim como o ganho proveniente do estudo desta. 

     As Regras apresentam, além de diversas distinções conceituais caras ao cartesianismo, um 

conjunto de constatações sociológicas e psicológicas particularmente ricas não propriamente 

para entender o modus operandi da filosofia medieval como um todo, mas sim a maneira 

como Descartes o representava e tentava conquistar para si um espaço próprio como autor 

moderno. Segundo ele, é até útil consultar os escritores antigos para saber sobre as conquistas 

científicas de outrora e também sobre o que ainda resta descobrir. No entanto, há sempre o 

perigo de também contrair seus erros. É frequente a tentativa de envolver as verdades simples 

que descobrem numa teia de rodeios, para dar a aparência de que são mais difíceis, “no temor 

de diminuir, com a simplicidade de suas razões, o mérito da invenção, ou então porque nos 

invejam a verdade franca”.
107

 Além de florearem as verdades, os filósofos não souberam 

distinguir suas conjecturas meramente prováveis das razões sólidas sobre certo tema. Ao dar 

crédito a estas opiniões acabaram ignorando as coisas verdadeiras, a ponto de estruturarem 

todos os seus raciocínios em opiniões fracas e duvidosas. Portanto, é preciso extrema cautela 

na leitura de livros – seja porque o verdadeiro saber científico se dá na prática da matemática 

com a resolução dos problemas e não com certo saber histórico de seus ensinamentos, seja 

porque os livros estão lotados de falsidades e a leitura nos deixa mais expostos a contraí-las.  

     Da análise da scientia das Regras e da Recherche, concluímos o seguinte conjunto de 

características: busca de verdades simples, certas e evidentes, integridade, orientação prática e 

a necessidade de processo dedutivo e intuitivo. Há, ainda, outro texto de Descartes que 
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merece ser analisado caso queiramos encontrar uma visão ampla da scientia em diferentes 

momentos de seu pensamento. 

3.2. Scientia e Sagesse na Carta-Prefácio 

     A Carta-Prefácio dos Princípios da Filosofia, como ficou conhecida para a posteridade a 

carta de Descartes endereçada ao abade Picot por ocasião da tradução ao francês de seus 

Princípios da Filosofia, pode surpreender pela pouca frequência com que o termo ciência 

(science) é empregado. Um caminho para explicar esta perplexidade inicial talvez seja se 

apoiar no caráter geral da obra, que, à semelhança do Discurso, não pretende se demorar em 

minúcias filosóficas, tampouco afastar os desavisados pelo emprego de um ou outro termo 

filosoficamente carregado e deturpado pela tradição. O objetivo deste prefácio era atingir um 

público mais amplo, particularmente um público não douto.
108

 Isto fica nítido não só quando 

refletimos sobre a atitude cartesiana de publicação, mas também quando nos debruçamos 

sobre o próprio texto, que, de primeira, já deixa claro seu intento:  

Somente receio que o título afaste muitos daqueles que não foram nutridos 

nas letras ou que têm má opinião da Filosofia, porquanto a que lhes 

ensinaram deixou a desejar; e isso me leva a crer que seria bom acrescentar 

um Prefácio que declarasse qual é o tema do Livro, que intenção tive 

escrevendo-o e que utilidade se pode dele tirar. (DESCARTES, R. 2003, 

P.3).
109

 

     Além de uma reflexão sobre o tema, a intenção e a utilidade da obra que virá, Descartes 

também fornecerá certos conselhos de leitura para este público não acostumado às intrigas 

filosóficas da escola – sugere que o texto seja lido, numa primeira vez, sem se preocupar com 

os possíveis problemas que cada tese pode engendrar. Basta acompanhar a cadeia de razões de 

um modo geral e compreender quais são os temas ali abordados, imitando a leitura de um 

romance. O leitor poderá se beneficiar de uma segunda leitura mais atenta, tomando nota dos 

trechos e conceitos disputáveis, mas seguindo a cadeia de razões até o fim. Se ainda assim 

restarem dúvidas, uma terceira leitura será suficiente para eliminá-las. Descartes sustenta que 

suas razões são tão simples e claras que até mesmo os espíritos mais grosseiros são capazes de 

compreendê-las. Como vimos na discussão sobre a Recherche, aqueles que jamais filosofaram 

conforme os falsos princípios da escola estão numa posição mais vantajosa, porque não 

necessariamente aderiram a teses duvidosas tais como a confiança excessiva no poder 
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cognitivo dos sentidos. Ao menos do ponto de vista do conteúdo, então, a Carta-Prefácio está 

localizada nesta linhagem de textos metafilosóficos cartesianos, isto é, textos que tentam dar 

conta de uma definição de filosofia não se furtando de estratégias dialéticas e estilísticas para 

tanto. 

     Para promover esta reaproximação com o público (le public)
110

, a estratégia cartesiana será 

propor uma nova definição de filosofia. Não à toa as primeiras passagens da carta remontam e 

em alguns casos chegam a transcrever trechos de Aristóteles alterando algumas formulações 

conforme seu parecer. Assim, a Filosofia nada mais é que “o estudo da Sabedoria, e que por 

Sabedoria entende-se não só a prudência nos negócios, mas um perfeito conhecimento de 

todas as coisas que o homem pode saber, tanto para a conduta de sua vida como parta a 

conservação de sua saúde, e a invenção de todas as artes”.
111

 Encontramos, na Ética a 

Nicômaco, a seguinte formulação: “e por sabedoria, aqui, não entendemos senão a excelência 

na arte”
112

. Além disso, a filosofia deve começar a partir das primeiras causas e deve proceder 

numa cadeia de deduções a partir destes princípios claros e evidentes. Novamente, o critério 

para a clareza e distinção dos princípios é a indubitabilidade. Estes princípios são capazes de 

gerar outros conhecimentos, mas eles mesmos não podem ser conhecidos através de outras 

coisas, já que são princípios. Lembremos que a sabedoria como a busca dos primeiros 

princípios também é um tema aristotélico, que, na Metafísica, afirma “Dado ser evidente que 

é preciso tomar conhecimento das causas que se dão como princípio (pois afirmamos 

conhecer cada coisa precisamente quando julgamos discernir sua causa primeira), [...]”
113

 e “É 

evidente, portanto, que a sabedoria é uma ciência a respeito de certos princípios e causas”.
114

  

     Busca dos primeiros princípios que devem ser claros e evidentes, processo dedutivo a 

partir destes princípios e integridade do saber: todos estes foram temas já discutidos em nossa 
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análise das Regras. Nos anos que separam a redação das Regras da publicação da tradução 

francesa dos Princípios em 1647, no entanto, algumas mudanças conceituais são notáveis. A 

principal delas é a importância dada ao conceito de Sabedoria (Sagesse, grifado no original 

em letra maiúscula), e ela fornecerá uma resposta mais convincente para o fato de Descartes 

praticamente não mencionar a ciência. Além de identificar a Sabedoria como este corpo de 

conhecimento amplo – prudência nos negócios, conduta da vida, conservação da saúde e 

desenvolvimento das artes – Descartes faz uma análise ao mesmo tempo filosófica e histórica 

para o que chama de “graus de Sabedoria”. Um primeiro grau de Sabedoria comporta noções 

muito claras, que podem ser obtidas sem necessidade de quaisquer exercícios metafísicos. As 

noções comuns participam deste grau. Um segundo envolve o conhecimento da experiência, 

aquele que podemos adquirir com base em nossos sentidos. O terceiro grau, que mais soa 

como um gênero do segundo, envolve tudo aquilo que podemos conhecer a partir da 

conversação com os outros homens; e o quarto o que podemos aprender de útil a partir da 

leitura dos livros – não de quaisquer autores, é verdade, uma vez que muitos deles mais 

servem à corrupção da razão do que ao conhecimento, mas sim daqueles que podemos retirar 

boas instruções (a leitura nada mais é do que uma espécie de conversação com as melhores 

mentes dos outros séculos, dirá Descartes no Discurso). Estes graus lembram em muito os 

ídolos de Bacon – da tribo, da caverna, do foro e do teatro
115

 – que também versam sobre o 

conhecimento dos sentidos, da conversação com outros homens e dos preconceitos adquiridos 

a partir das doutrinas filosóficas anteriores. A diferença é que Bacon os entende como fontes 

de erro, ao passo que Descartes os qualifica apenas como graus de conhecimento mais baixo. 

     Todos estes graus, embora forneçam um corpo de conhecimento adequado, não 

representam o grau máximo de Sabedoria que se pode alcançar. Este grau, que é o quinto, diz 

respeito às “primeiras causas e verdadeiros Princípios”, além de ser incomparável aos demais. 

Como vimos, é a partir destes Princípios que a filosofia poderá progredir, bastando, para 

tanto, que sejam feitas deduções adequadas a partir deles. Nenhum filósofo até então chegou a 

este último grau, apesar de muitos terem tentado. Descartes reconhece os esforços de Platão e 

Aristóteles, que dominaram com perfeição os quatro primeiros graus, mas foram incapazes, 
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dados seus preconceitos, de ultrapassá-los em direção ao último. Os escolásticos ocupam uma 

posição ainda pior, pois nada fizeram a não ser repetir a palavra de seus mestres, em muitos 

casos se envolvendo em disputas ínfimas que se afastavam da verdade. Em suma, o problema 

da filosofia anterior – de toda a história da filosofia antes da cartesiana – foi ter repousado 

seus raciocínios em princípios não conhecidos com perfeição. Estes princípios são, por 

exemplo, a compreensão da gravidade, do vácuo, dos átomos, do frio, do seco, do úmido e de 

outros fenômenos naturais. Os sentidos nos fornecem a existência destes fenômenos, mas é 

um erro tentar buscar através deles a natureza ou o Princípio que os governa. A crítica de 

Descartes à explicação tradicional para estes fenômenos é bastante conhecida; e repousa em 

sua distinta concepção de natureza – que exclui as causas finais, reduzindo as descrições dos 

fenômenos às suas causas eficientes. A gravidade, caso emblemático desta crítica, não é um 

princípio formal que orienta os objetos ao centro da terra e que existe verdadeiramente no 

interior destes objetos, mas apenas um princípio de movimento. Os objetos da natureza, o que 

inclui os animais, não são dotados de interioridade – de forma – mas operam como puras 

máquinas ou autômatos. 

     Quais são estes princípios que Descartes julga ter encontrado? Aqueles que se referem às 

coisas imateriais obtidas a partir da Metafísica já foram apresentados nas Meditações e serão 

retomados na primeira parte da obra prefaciada. São eles: a natureza imaterial da alma, a 

existência de Deus e a possibilidade de conhecer verdadeiramente as coisas, pois, sendo este 

Deus veraz, eu não posso estar enganado quanto ao que percebo mui clara e distintamente.
116

 

Também há certos princípios para a análise das coisas materiais que dizem respeito à natureza 

dos corpos como extensos, ou seja, modificáveis segundo altura, largura e profundidade. 

     A descoberta destes princípios, no entanto, não pode ocorrer sem ordem. Para adquirir o 

mais alto grau de Sabedoria é preciso dominar certo conjunto de saberes. É aqui que 

encontramos as ciências. A filosofia é o estudo da Sabedoria, que está numa relação de todo e 

parte com as ciências particulares. É na apresentação de sua metáfora da árvore da Filosofia 

que poderemos compreender a relação entre Filosofia, Scientia e Sagesse. 

     Há algo anterior e posterior ao itinerário da metáfora; e o termo itinerário é importante por 

nos convidar a considerar o percurso de instrução sugerido por Descartes não apenas do ponto 
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de vista lógico, mas também cronológico. O primeiro passo anterior é formular para si uma 

Moral provisória. Esta Moral nos impedirá de adotar uma conduta errática que pode vir a 

atrapalhar nosso processo de enriquecimento cognitivo. Enquanto buscamos conhecimento, é 

necessário bem viver. Em seguida, ainda fora da prática propriamente científica, exercitamos 

a Matemática para que nos acostumemos a deduzir corretamente. As Matemáticas não 

figuram na árvore da filosofia como um conjunto científico específico. Contudo, elas são 

necessárias para que aprendamos a filosofar com ordem, ou seja, para que formulemos um 

método. Além disso, as Matemáticas – lembremos da Geometria e da Aritmética tal como 

descritas nas Regras – servem mais como um padrão a ser aplicado nas demais ciências do 

que um estudo autônomo. Este padrão consistirá na aplicação conjunta do método de intuição 

e dedução. Só então, sustenta Descartes, podemos nos debruçar sobre a Metafísica, que nos 

informará, como já adiantamos, sobre a natureza da nossa alma, de Deus e demais noções 

claras e distintas que podemos obter sem recorrer à experiência. Na Física, conheceremos a 

essência das coisas imateriais, a composição desta Terra e de elementos como o ar, a água e o 

fogo, assim como as plantas e os animais. Depois da Física, unindo os conhecimentos que 

obtemos da Metafísica, poderemos pensar na natureza do homem, que não se reduz à sua 

natureza enquanto substância pensante, tampouco enquanto substância extensa – mas é, na 

verdade, uma união entre elas. Conhecer a natureza humana nos fornecerá a ciência da 

Medicina e da Moral; ao passo que a natureza dos demais objetos nos permitirá inventar 

máquinas que podem nos auxiliar a viver melhor – daí a Mecânica. Todas estas ciências 

(scientia) ou conhecimentos pensados em conjunto compreendem a Sabedoria (Sagesse ou 

Sapientia) humana; sendo a Filosofia nada mais do que o seu estudo. É este aspecto de 

itinerário e de unidade que Descartes quer chamar atenção ao comparar a Filosofia com uma 

grande árvore, cujas ciências são partes específicas: 

Assim, toda a Filosofia é como uma árvore cujas raízes são a Metafísica, o 

tronco é a Física e os galhos que saem do tronco são todas as outras ciências, 

que se reduzem a três principais, a saber, a Medicina, a Mecânica e a Moral; 

falo da mais alta e perfeita Moral, que, pressupondo um completo 

conhecimento das outras ciências, é o último grau da Sabedoria. 

(DESCARTES, R. 2003, P. 21-22)
117

 

     Os principais frutos que podem ser retirados deste percurso são os seguintes: em primeiro 

lugar, uma satisfação proveniente do conhecimento da verdade. As informações falsas dos 

sentidos têm o poder de nos mover e de serem mais vívidas do que as verdades simples do 

espírito; e podem até nos impressionar mais, mas não garantirão o mesmo conhecimento 
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sólido e duradouro como o que advém da contemplação das verdades eternas. Um segundo 

efeito é a possibilidade de julgar melhor em todas as ações de nossas vidas, o que nos tornará 

sábios. O terceiro fruto é uma vida em público mais doce, já que todos os indivíduos 

contemplariam a verdade, dado seu caráter simples, e não mais permaneceriam nas 

controvérsias da Escola. Este efeito é totalmente diferente daquele que impõe a filosofia 

tradicional, que nos faz mais presos a imbróglios com os demais. O último e mais importante 

efeito da posse destes conhecimentos é a possibilidade de aumentá-los, já que os princípios 

têm caráter produtivo, no sentido de poderem fornecer verdades ainda não adquiridas pelo 

próprio autor que as formulou – embora a sua busca seja árdua, necessite de muitas despesas e 

de experiências específicas que nem sempre podem ser manipuladas. Tudo isto constitui um 

domínio posterior à metáfora – a aplicação dos saberes à vida. 

     A exposição da Carta-Prefácio nos permite concluir uma definição de conhecimento mais 

frouxa do que a das Regras ou da Recherche. Ou, ainda, é possível preservar a noção de 

scientia das Regras e inseri-la num percurso de conhecimento mais amplo conforme descrito 

na Carta-Prefácio: a scientia não se reduz à sapientia, mas é, antes, uma parte dela. No que se 

refere ao tema de uma ciência do homem, que é propriamente o que nos interessa, é curioso 

como, no segundo texto analisado, a Moral é scientia, enquanto que, no primeiro, só é 

mencionada uma espécie de ganho prático posterior ao estudo que não é propriamente 

científico e que resguarda algumas semelhanças com o que naturalmente esperamos de uma 

Moral, a saber, a satisfação espiritual e a melhor capacidade de escolha. Seja como for, a 

Carta-Prefácio resguarda algumas ambiguidades sobre a Moral: ao mesmo tempo em que a 

posiciona no interior da árvore da Filosofia, caracterizando-a, em contraste com a Moral 

provisória, como “a mais alta e perfeita Moral”, Descartes afirma que um dos frutos da 

Sabedoria é a satisfação espiritual e a melhor conduta. Neste aspecto, parece que 

encontramos três acepções distintas para a Moral: uma provisória, anterior à árvore, uma 

científica, parte dela, e, enfim, uma prática, que é posterior a ela. 

     Entendemos a Moral provisória como esse primeiro estágio que garante o percurso do 

conhecimento; e ela é descrita como par provision na Terceira parte do Discurso e retomada 

na correspondência com Elisabeth em 1645
118

. Podemos denominar Moral científica àquela 

que deriva de uma cadeia de ideias claras e distintas. Neste sentido, a Moral está presente na 

árvore da filosofia como scientia derivada do estudo da Metafísica e da Física. Por outro lado, 
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e talvez neste aspecto seja diferente das demais ciências, a Moral não se sustenta apenas com 

a perspectiva científica – ela deve poder se adequar à prática. Portanto, ela exige um 

conhecimento no nível da noção primitiva de união, que é o nível dos sentidos. Enquanto a 

Moral científica pode nos ensinar, por exemplo, sobre a natureza de nossas paixões e fornecer 

técnicas abstratas de como regulá-las, somente a experiência pode me dizer em específico 

como regular estas paixões para garantir a satisfação espiritual e o bom julgamento. O corpo 

de conhecimento científico é necessário, mas não esgota toda a Moral.  

     O mesmo argumento pode ser aplicado ao caso da Medicina, com a diferença de que não 

há uma Medicina provisória no cartesianismo – apenas uma científica e outra prática. Este 

argumento, no entanto, não cabe para a Mecânica. É curioso que Descartes situe a Mecânica 

ao lado da Moral e da Medicina na imagem da árvore da filosofia. Poderíamos nos perguntar 

por que, afinal de contas, a Mecânica não estaria subentendida no interior da Física. Isso pode 

ser explicado pensando no caráter prático da Mecânica, sugerido principalmente na Sexta 

Parte do Discurso. Lá, Descartes aponta para a utilidade da construção de máquinas para 

tornar a existência humana mais confortável. Neste sentido, a Mecânica é uma espécie de 

Física aplicada e é neste aspecto preciso que se harmoniza com a Medicina e a Moral. Ela 

possui, ao mesmo tempo, uma diferença fundamental: enquanto que as duas últimas ciências 

têm como objeto o homem – o que ficará mais claro nos próximos capítulos – a Mecânica, 

apesar de necessitar do homem para sua realização e apesar de ser uma ciência para o seu 

benefício, não reflete imediatamente sobre a sua natureza composta de alma e corpo. Assim, 

temos de distinguir o uso do termo mecânica como adjetivo – que é, por exemplo, a descrição 

das paixões que propõe o Tratado –  da Mecânica como substantivo, que é  a ciência derivada 

da Física capaz de fornecer muitas utilidades à vida, pois comporta “a invenção de uma 

infinidade de artifícios, que permit[e] gozar, sem qualquer custo, os frutos da terra e todas as 

comodidades que nela se acham [...]”
119

. Outras passagens atestam o mesmo: por exemplo, na 

própria Carta-Prefácio, ao definir a Sabedoria, recordemos que Descartes trata do 

conhecimento útil para a conduta da vida (Moral), a conservação da saúde (Medicina) e, por 

fim, “a invenção de todas as artes” (Mecânica).
120

 Também numa passagem da biografia de 

Descartes escrita por Adrien Baillet, há a descrição de uma conversa entre este e o Cardeal de 

Bérulle, na qual 
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[...] fez-lhe entrever as consequências que poderiam ter tais pensamentos [...] 

e a utilidade que o público daí tiraria se se aplicasse a maneira de filosofar à 

Medicina e à Mecânica, das quais uma produziria o restabelecimento e a 

conservação da saúde e a outra a diminuição e o alívio dos trabalhos dos 

homens. (DESCARTES, R. 1973, P.71).
121

 

    Para ser completo, este argumento necessita de uma exposição do conteúdo destas três 

Morais e destas duas Medicinas, mostrando em que aspectos específicos elas diferem a ponto 

de poderem ser pensadas separadamente. Refletiremos sobre o conteúdo destes saberes em 

momento posterior do trabalho. Cumpre, agora, estabelecer as condições formais para 

pensarmos esta perspectiva científica e prática – em que obras de Descartes podemos 

encontra-las e por quê? 

3.3. A ciência das Paixões  

     A divisão entre diferentes estágios – provisório, científico e prático – das ciências do 

homem ainda não foi capaz de responder ao nosso questionamento central. Como é possível 

que a Moral e a Medicina possam se estabelecer a partir de cadeias de ideias claras e distintas, 

já que o conhecimento do composto de alma e corpo só é pleno com recurso às sensações?  

     Hatfield (1988)
122

 destaca a predominância de dois mitos na tentativa de fornecer uma 

compreensão adequada do poder da experiência – entendida como a experiência empírica – no 

cartesianismo: o mito da certeza absoluta dos sentidos e o mito do método.
123

 O primeiro mito 

consiste na ideia de que o mesmo grau de dúvida hiperbólica aplicado à evidência sensível na 

Primeira Meditação se estende também no contexto da filosofia natural. O segundo, na ideia – 

autorizada por diversos textos – de que há apenas um único método que coordena o 

funcionamento de todas as ciências sem exceção, da metafísica à filosofia natural. Trata-se do 

método de inspiração geométrica que encontramos disposto ao longo das Regras e 

principalmente na segunda parte do Discurso. Neste sentido, o intento de Hatfield será 

descontruir estes dois mitos apelando para o caso de certas experiências necessárias ao 

estabelecimento de verdades na física. Do ponto de vista da aquisição da verdade, Descartes 
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acaba por recorrer a análises a posteriori – que partem dos efeitos em busca da causa, efeitos 

estes descobertos empiricamente – como no caso da reflexão desenvolvida nos Meteoros e na 

quarta parte dos Princípios. Com isso, ele apresenta um exemplo para dissolver o mito da 

certeza absoluta dos sentidos – já que eles forneceriam uma informação existencial válida – e 

também o mito do método, uma vez que nem todas as ciências devem obedecer à inspiração 

matemática das ideias inatas coordenadas pelo par intuição-dedução. Talvez esses dois mitos 

possam ser desconstruídos pensando também no caso das ciências relativas à união, ao menos 

no caso da Moral e da Medicina. Uma primeira pista de um texto no qual podemos encontrar 

uma reflexão sobre estas áreas é o Tratado das Paixões.  

    De que trata, afinal de contas, o Tratado das Paixões? Conhecemos a sentença de Descartes 

presente na carta endereçada ao anônimo que serve de prefácio ao livro: seu objetivo não foi 

escrevê-lo como um orador, tampouco como um filósofo moral, mas en physicien
124

, ou seja, 

como um médico ou como um filósofo natural. A primeira parte do Tratado é praticamente 

toda dedicada a uma análise dos movimentos em jogo no interior do corpo humano no 

momento em que certos objetos externos agem sobre ele. Esta análise está particularmente 

afinada com outro texto de Descartes, a saber, o Tratado do Homem, no qual pretende, a partir 

de certo experimento mental, dar conta de uma “máquina” corporal que em tudo se assemelha 

à nossa
125

 – exceto por um único aspecto. Nossa máquina corporal não existe sozinha. 

Embora não esteja informada pela alma, deve-se dizer que, no homem, encontramos corpo e 

alma como duas entidades que existem e operam inseparavelmente, como um único todo. 

Logo, ainda que as Paixões contenham as discussões prévias do Tratado do Homem, elas não 

param por aí: também há uma análise dos fenômenos que ocorrem na alma enquanto 

substância afetada por paixões. Descartes nomeia cada um desses movimentos corporais a 

partir dos efeitos que geram na alma, que basicamente dizem respeito a uma diferença de 

movimento que a alma engendra, em retorno, no corpo – é isto que se pode entender por 

paixão da alma 
126

 em sentido estrito. É seguindo este pano de fundo da noção primitiva de 
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 « Car j’avoue que j’ai été plus longtemps à revoir le petit traité que je vous envoie que je n’avais été ci-devant 

à le composer, et que néanmoins je n’y ai ajouté que peu de choses et n’ai rien changé au discours, lequel est si 

simple et si bref qu’il fera connaître que mon dessein n’a pas été d’expliquer les Passions en orateur, ni même en 

philosophe moral, mais seulement en physicien ». (AT, XI, 326). 
125

 A primeira sentença do Tratado do Homem confirma esta afirmação: “Esses homens serão compostos, como 

nós, de uma alma e de um corpo. É necessário que eu vos descreva, primeiramente, o corpo à parte, depois a 

alma também separadamente, e, enfim, que eu vos mostre como essas duas naturezas devem estar juntas e 

unidas, para compor os homens que se assemelham a nós.” Cf. DESCARTES, R. 2009, P. 249-251. AT, XI, 119-

120. 
126

 Há uma série de outros movimentos causais entre corpo e alma que não interessarão ao Tratado das Paixões. 

As emoções interiores, por exemplo, são sentimentos da alma causados por uma ação da vontade, ou seja, por 

um movimento da alma sobre si mesma. Assim: “[...] emoções interiores, que são excitadas na alma apenas pela 



69 
 

pensamento que Descartes apresentará toda uma classificação das paixões que, de modo geral, 

as divide em primitivas e particulares. São seis as paixões primitivas: a admiração – paixão 

cerebral, que está na base de todas as demais paixões
127

 –, o desejo, o amor, o ódio, a alegria e 

a tristeza – estas últimas paixões cardíacas
128

. Seria por demasiado cansativo enumerar todas 

as paixões particulares aqui. Basta entender que sua definição geral é a de pequenas 

modificações destas paixões primitivas. Para dar um exemplo, o amor enquanto paixão 

primitiva nos inclina a nos considerarmos num todo em conjunto com o objeto amado. 

Quando estimamos este objeto menos do que a nós mesmos, temos por ele uma simples 

afeição. Quando esta estima é equivalente, a amizade; e quando, por fim, a estima pelo objeto 

é maior, o que nos faz arriscar nossa própria vida por ele, experimentamos a paixão particular 

da devoção.
129

 Em cada uma dessas experiências, o homem é levado a considerar o objeto 

numa espécie de escala que o fará respectivamente se movimentar de tal e tal maneira.  

     Estas considerações nos revelam que o Tratado das Paixões tem pelo menos dois níveis 

distintos de análise: a partir da noção primitiva de extensão, por um lado, e da noção primitiva 

de pensamento, por outro. Cada uma delas é feita abstraindo as condições da outra, ou seja, 

quando trato das causas mecânicas das paixões estou mencionando apenas o corpo; e quando 

parto para uma definição do movimento do entendimento e da vontade em cada paixão 

menciono apenas a alma. Por isso, a declaração de que escreverá o texto como um médico ou 

como um filósofo natural está correta: trata-se de descrever o movimento mecânico das 

paixões se fundamentando em teses metafísicas. 

     A paixão, no entanto, é um fenômeno do composto humano – portanto, da noção primitiva 

de união. Embora seja possível descrevê-la cientificamente no nível da distinção, algo 

obviamente se perde quando abstraímos o corpo da alma. Aqui, entendo que o nível textual 

deve ser separado do nível da experiência sensorial. Quando Descartes diz que a noção 

primitiva de união e todos os objetos que a ela pertencem – o que inclui as paixões da alma – 
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só podem ser plenamente apreendidos via sensação, na vida e nas conversações comuns, 

entendo que ele faz referência a uma experiência extratextual e de primeira pessoa. Apreender 

a união da alma com o corpo significa passar pela experiência das paixões, dos apetites, do 

movimento voluntário e das demais percepções – e isso não pode ser abarcado por nenhuma 

descrição proposicional. A analogia pode ser feita com um experimento mental conhecido da 

filosofia da mente contemporânea: o argumento do conhecimento de Jackson
130

:  

Mary é uma brilhante cientista que, por qualquer razão que seja, é forçada a 

investigar o mundo a partir de um quarto em preto e branco através de um 

monitor de televisão em preto e branco. Ela é especialista em neurofisiologia 

da visão e adquire, suponhamos, todas as informações físicas que podem ser 

obtidas sobre o que ocorre quando vemos tomates maduros, ou quando 

vemos o céu, e usamos termos como “vermelho”, “azul”, e assim por diante. 

Ela descobre, por exemplo, qual a exata combinação de comprimento de onda 

o céu estimula na retina, e exatamente como isto produz através do sistema 

nervoso central a contração das cordas vocais e a expulsão de ar dos pulmões 

que resulta no pronunciamento da sentença “O céu é azul”. [...] O que 

acontecerá quando Mary for liberada de seu quarto preto e branco ou quando 

for dado a ela um monitor de televisão colorido? Ela aprenderá algo ou não? 

Parece óbvio que ela aprenderá algo sobre o mundo e sobre nossa experiência 

visual dele. Mas, se for assim, é inescapável concluir que o seu conhecimento 

prévio era incompleto. No entanto, ela possuía todas as informações físicas. 

Ergo, há algo além disso, e o Fisicalismo é falso. (JACKSON, F. 1982, P. 

130).
131

 

     A conclusão de Jackson é que, ao ser confrontada com a experiência de ver vermelho – 

caso saia da visão a partir do monitor preto e branco ou mesmo caso passe a ver a partir de um 

monitor colorido –, Mary aprenderá algo novo. Por isso o argumento é dito “do 

conhecimento”: as informações físicas não bastam para dar conta da totalidade de saberes que 

podemos alcançar; portanto, o fisicalismo é falso. É claro que Jackson estava mais interessado 

em retirar deste experimento mental uma conclusão para o problema mente-corpo, mas o que 

nos interessa, aqui, é o caráter irredutível da experiência sensível. Podem-se descrever todas 

as propriedades envolvidas na experiência de “ver vermelho”, mas isso ainda não será capaz 

de dar conta da experiência de primeira pessoa que é ver vermelho, e parece realmente difícil 

que alguém que nunca teve contato com a experiência de ver a cor, mas que detém todos os 

saberes a respeito dela, seja capaz de identificá-la caso seja colocado em tal situação. As 

sensações, como já alertamos, não podem ser reduzidas a um fenômeno do puro espírito, 

tampouco a um do puro corpo. São funções da união da alma com o corpo apenas apreendidas 

pelos sentidos. Isto coloca um problema sério do ponto de vista metodológico: como 
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 O argumento do conhecimento (knowledge argument) é trabalhado por Frank Jackson em pelo menos dois 
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descrever as paixões se elas são fenômenos que só se resolvem plenamente numa espécie de 

experiência fenomênica incomunicável? 

     Consciente deste problema, Descartes parece ter escrito as Paixões da alma como um 

tratado duplo. Ele coloca lado a lado descrições dos movimentos corporais e descrições dos 

efeitos desses movimentos na alma. É neste sentido que Beyssade falará numa espécie de 

“vaivém”
132

: ora as paixões se concentram no nível da noção primitiva de extensão, ora no da 

noção primitiva de pensamento. Trata-se de pensar o mesmo fenômeno a partir da distinção – 

única visada científica possível. Conjugando as duas descrições, Descartes fornecerá uma 

série de saberes necessários ao viver bem, isto é, a Moral e mesmo até a Medicina, posto que 

a saúde do corpo não está dissociada do bem estar espiritual. Podemos, inclusive, afirmar que 

as ideias abordadas neste texto são claras e distintas embora digam respeito a um objeto em si 

obscuro e confuso. Ainda que Descartes precise se fiar numa espécie de dado fenomenológico 

bruto da alma, teríamos, neste caso, algo próximo do que Hatfield detecta no caso da física. 

Nas sensações, experimento as paixões – mas a sensibilidade, faculdade passiva de recepção 

pura que transforma a experiência da sensação em modificação da alma, pode me fornecer 

uma ideia clara e distinta descritiva do efeito desta paixão. Toda a teoria se desenrolará a 

partir desta constatação existencial inicial. Ou seja, a sensibilidade me fornece apenas um 

dado bruto; e as demais investigações são feitas do ponto de vista do entendimento puro ou 

deste auxiliado pela imaginação. Ao se apegar ao aspecto claro e distinto da sensibilidade, a 

análise das paixões do Tratado é científica, pois se sustentará numa cadeia dedutiva de ideias 

claras e distintas a outras. Portanto, é correto dizer que há scientia no Tratado. 

     Podemos avançar este mesmo tópico de um ponto de vista mais formal ou estilístico: a 

linguagem não pode alcançar a união porque sempre narra – está no nível das ideias e das 

ideias das ideias. Quando Descartes afirma que “a vida e as conversações comuns” nos 

ensinam a união, quer chamar atenção para a experiência em primeira pessoa da interação e 

do diálogo
133

, o que experimentamos quando agimos de tal forma. Qualquer tentativa de 

figurar clara e distintamente a união é incompleta, porque abstrai o corpo da alma 
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 A expressão é de Beyssade: « La dificulte principale est d’accorder dans un même système, comme Descartes 
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Les Passions de l’âme. » In : BEYSSADE, J-M. « La classification cartésienne des passions ». In : Études sur 

Descartes. Éditions du Seuil, Paris : 2001. P. 334-335. 
133

 Com diálogo, aqui, ele não está se referindo ao fato de podermos exprimir proposicionalmente as experiências 

da união, mas sim que, enquanto travamos conversações, nos experimentamos como seres dotados de alma e de 

corpo, isto é, experimentamos a interação da alma e do corpo. 
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transformando-a numa modificação desta última. Lembremos que em 1643, ao apresentar sua 

teoria das noções primitivas a Elisabeth, Descartes afirma que o principal erro nas ciências é 

tentar compreender um objeto que pertence a uma noção primitiva através de outra, como 

acontece com a gravidade – um objeto da noção primitiva de extensão frequentemente 

compreendido através da noção primitiva de união. Ou seja: compreender as paixões, 

fenômenos da noção primitiva de união, através apenas da extensão ou apenas do pensamento 

é em algum sentido falsificador. Se agora é a própria linguagem que obstrui o conhecimento 

verdadeiro da união em que lugar, enfim, poderemos encontrá-la na obra cartesiana? Em que 

texto encontraremos esta ciência prática, necessária para compor o último grau de sabedoria 

sugerido na Carta-Prefácio? 

3.4. Filosofia prática na correspondência com Elisabeth  

     Em seus Comentários a um certo programa, Descartes fornece a seguinte distinção entre 

entidades simples e compostas: 

Uma entidade composta é aquela que possui dois ou mais atributos, cada um 

deles distintamente compreendido sem o outro. Pois, em virtude do fato de 

que um desses atributos pode ser distintamente compreendido sem o outro, 

sabemos que um não é um modo do outro, mas uma coisa ou atributo da 

coisa, que pode existir sem a outra. Uma entidade simples, por outro lado, é 

aquela em que não se encontram tais atributos. Fica claro, a partir disso, que 

um sujeito que compreendemos possuir somente a extensão e os vários 

modos da extensão é uma entidade simples; assim como um sujeito que 

reconhecemos ter o pensamento e os vários modos do pensamento como seu 

único atributo. No entanto, aquilo que consideramos possuir ao mesmo tempo 

a extensão e o pensamento é uma entidade composta, nomeadamente um 

homem – uma entidade que consiste de uma alma e de um corpo. (AT, VIII, 

347).
134

 

     O trecho acima nos sugere que o homem não é uma terceira substância, mas uma entidade 

composta na qual os atributos da extensão e pensamento coexistem preservando sua 

autonomia. Suponhamos, por um momento, que Descartes defendesse esta posição de que o 

homem é, na verdade, uma terceira substância. Enquanto substância, necessariamente deveria 

ser dotada de um atributo principal. Paixões, apetites, movimento voluntário e demais 

percepções seriam simples modificações da substância composta. Compreendendo este 

atributo misterioso, conseguiríamos mais facilmente determinar o escopo das ciências 

relativas ao homem. Tal como a metafísica se concentra numa explicitação do pensamento e a 

física numa descrição das relações geométricas, a “união” daria conta deste atributo 

qualitativamente distinto do puro pensamento e da pura extensão. Nosso cenário, no entanto, é 
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bem mais complexo: a união não configura uma terceira substância, na verdade ela é uma 

unidade íntima entre duas substâncias de atributos principais próprios. Conseguimos fazer 

scientia do ponto de vista da distinção, mas apenas outro gênero de sabedoria parece restar 

àquilo que se refere à união. É por isso que, em 1643, ao apresentar sua teoria das noções 

primitivas à Elisabeth, Descartes não diz a qual ciência se origina da noção primitiva de 

união, embora seja bastante explícito quanto ao pensamento (Metafísica) e extensão 

(Matemáticas). Observemos a falta de paralelismo no trecho seguinte – Descartes apresenta a 

faculdade cognitiva responsável por apreender cada noção primitiva e sua ciência 

correspondente, mas omite a ciência no caso da noção primitiva de união: 

E os pensamentos metafísicos, que exercitam o entendimento puro, servem 

para nos tornar familiar a noção da alma; e o estudo das Matemáticas, que 

exercita principalmente a imaginação na consideração das figuras e dos 

movimentos, nos acostuma a formar noções do corpo bem distintas; e, enfim, 

usando somente a vida e as conversações comuns, e abstendo-se de meditar e 

estudar as coisas que exercitam a imaginação, é que se apreende a conceber a 

união da alma e do corpo. (DESCARTES, R. 1973, P.313-314).
135

 

     Um elemento extratextual que deve ser levado em consideração nas cartas a Elisabeth é o 

fato de materializarem o critério cognitivo da “vida e conversações comuns” que exige a 

terceira noção primitiva. Temos dois indivíduos em diálogo sobre questões cotidianas, que 

relatam experiências particularizadas e tentam refletir filosoficamente sobre elas. Só que isso, 

como dizíamos, acontece num nível extratextual. Considerando a realidade imanente do texto, 

todavia, não é possível jamais abarcar as paixões ou os demais fenômenos da união em sua 

concretude. A descrição sempre priorizará um dos lados da distinção real: ou o pensamento ou 

a extensão, como faz o Tratado das Paixões. Ainda assim, a correspondência traz algo novo 

em relação a ele. Ela se aproxima mais desta Moral e Medicina práticas idealizadas por 

Descartes justamente por não pretender se colocar no nível científico. As cartas com Elisabeth 

– tanto por uma permissão do gênero textual quanto por uma decisão dos autores – criam uma 

narrativa a partir de fenômenos da união, isto é, se situam no nível de um relato. Não se trata 

de descrever o que ocorre na alma ou o que ocorre no corpo em geral, mas sim de pensar, 

enquanto composto, quais são as ações que garantirão um maior ganho de perfeições, isto é, 

que ações serão moralmente melhores ou quais contribuirão para a saúde do corpo e da alma. 

Mencionar indiretamente uma experiência concreta e, ao mesmo tempo, refletir sobre ela 

conforme a ciência dedutiva presente nos moldes da distinção é a maneira menos falsificadora 

de abarcar em termos proposicionais as paixões. Isso quer dizer que a correspondência com 

Elisabeth considera a experiência sensível e propõe uma reflexão racional a partir dela; o que 
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já a coloca num nível de sabedoria diverso daquele que encontramos nas demais ciências que 

tomam apenas as ideias claras e distintas, como é o caso da Metafísica. 

     É claro que o Tratado traz alguns apontamentos neste sentido prático. Há conselhos morais 

de ordem particular apresentados ao final de cada seção; e toda a discussão sobre a 

generosidade, na parte III, parece visar muito mais o composto do que a alma e o corpo. O 

ponto é que as cartas tratam da existência mesma, de Elisabeth e Descartes como agentes que 

lidam com problemas complexos e reais. À diferença do Tratado, a correspondência ergue 

uma espécie de ciência aplicada ou de terapia racional no nível do que é particular a cada 

indivíduo, não no que é universal ao homem. A única maneira de conservar a irracionalidade 

das sensações é apontar para a experiência humana em sua faceta complexa – de alma e de 

corpo. Nesse sentido, o Tratado é uma prévia necessária à correspondência. Do ponto de vista 

da gênese de cada texto, e talvez também do ponto de vista lógico, a leitura corrente
136

 propõe 

o oposto: o Tratado das Paixões é uma consequência da correspondência com Elisabeth. 

Nossa hipótese pretende inverter esta leitura: o Tratado traz as reflexões científicas que serão 

aplicadas à vida, e é na correspondência com Élisabeth que encontraremos o exemplo máximo 

desta aplicação correta – não tanto para segui-la rigorosamente, mas para compreender de que 

forma as reflexões filosóficas anteriores dialogam com a prática.  

    Temos de afastar uma possível ambiguidade. Falamos, na seção anterior, da existência de 

pelo menos três Morais no interior do cartesianismo: uma provisória, outra científica e, por 

fim, uma espécie de Moral prática. Esta leitura poderia sugerir que a Moral prática resume 

todas as ciências relativas ao homem, já que a ideia dos frutos da árvore da filosofia fala 

apenas de uma satisfação espiritual e da possibilidade de melhores escolhas. No entanto, a 

sabedoria prática é um pouco mais ampla do que o escopo simples da Moral, ou, antes, a 

Moral não significa apenas um bem-estar da alma – mas também um bem estar do corpo. 

Portanto, a sabedoria diz respeito a um conjunto de saberes práticos estabelecidos a partir dos 

conhecimentos científicos sobre a natureza da alma, na Moral, e também sobre a natureza do 

corpo, na Medicina. Nos capítulos seguintes nos concentraremos em mostrar a dependência 

técnica da Moral e da Medicina em sentido prático – pois, em última análise, contribuem para 

a saúde do composto – mas vale aqui reforçar que a Moral não resume toda a ciência prática 

cartesiana. 
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     A correspondência com Elisabeth busca uma compreensão existencial da natureza humana, 

ao passo que as Paixões nos fornecem uma descrição científica do composto de alma e corpo. 

Todo este percurso metafísico que fizemos deve nos servir, ao menos, para retirar a seguinte 

consequência: há algo de filosoficamente relevante numa análise concentrada apenas na 

correspondência com Elisabeth. É a particularidade da forma das cartas, que podem abarcar o 

nível do relato da experiência das sensações, que permitirá uma reflexão mais completa de 

Descartes e de Elisabeth sobre as questões relativas à união. Já que ela se situa num âmbito 

formal distinto, é razoável esperar que seu conteúdo também seja novo em relação aos demais 

textos cartesianos. Henri Dreyfus-Le Foyer, num interessante artigo sobre as concepções 

médicas de Descartes que retornaremos no capítulo seguinte, atribui a orientação a temas de 

filosofia prática da correspondência a “circunstâncias contingentes”
137

. Tais circunstâncias 

circulariam ao redor do interesse de Elisabeth pela conexão do corpo e da alma em virtude das 

situações que vivenciou, tais como os diversos infortúnios que sua família enfrentou e que 

terminaram por leva-la à depressão.
138

 Podemos pensar, no entanto, contra a leitura de 

Dreyfus-Le Foyer, que há permissões formais para que na correspondência sejam abordadas a 

Moral, a Medicina e uma espécie de Moral social ou Política que não se encontram em outros 

momentos da obra cartesiana. O que não significa, é claro, que uma correspondência em geral 

necessariamente deva lidar com temas práticos: o formato textual, na verdade, permite que 

tais temas sejam desenvolvidos, porque abre espaço para uma reflexão da vida e das 

conversações comuns. Há outras correspondências de Descartes com interlocutores diversos e 

mesmo com a própria Elisabeth que se concentram em temas metafísicos. Vimos, no capítulo 

anterior, como a discussão sobre a liberdade tem lugar nas cartas a Elisabeth de 1645 e 1646. 

No entanto, ainda que se esforçasse, um tratado metafísico não poderia atingir tais discussões 

sem pecar por reducionismo. Assim, a correspondência é uma condição inicial válida – pois 

permite o desenvolvimento da noção primitiva de união – que necessita ao menos de certa 

investida na abordagem dos temas práticos. Não é, por um lado, totalmente contingente, como 

afirma Dreyfus-Le Foyer, tampouco, por outro, totalmente necessário que o texto aborde tal 

ponto de vista. 
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     De todo modo, ocorre que uma análise imanente da correspondência, que a aborde como 

uma obra, é rara na literatura secundária cartesiana. Nosso dever, nos capítulos seguintes, é 

evidenciar o aspecto conteudístico da correspondência, e faremos isso nos debruçando sobre 

três temas: a Medicina, a Moral e a Política. Valorizando a irracionalidade da experiência da 

sensação conjugada a toda uma reflexão prévia sobre as ciências é que se poderá chegar mais 

perto deste último grau de Sabedoria.  
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II. Galhos: Medicina, Moral e Política 

Le philosophe envisage seulement la nature, 

comme aussi l’homme, tels qu’ils sont à présent, 

et il ne remonte pas plus haut pour en dépister les 

causes, car elles le dépassent. (Descartes)
1
 

 

     Nesta seção, composta por três capítulos, nos dedicaremos a uma exposição crítica da 

Medicina, Moral e Política cartesiana – que, segundo a imagem da Carta-Prefácio, 

constituem os galhos da árvore da Filosofia, dos quais serão retirados seus frutos. O objetivo é 

demonstrar, através do conteúdo da correspondência que se estende de 1643 a 1649, o que 

conquistamos apenas conceitualmente na seção anterior, a saber, a hipótese de que a 

correspondência com Elisabeth é um contexto formal privilegiado para materializar ou 

registrar o conteúdo da noção primitiva de união. Perseguiremos, então, conforme o curso 

cronológico das epístolas, as teses médicas presentes em 1644 e 1645 e também em 1646-

1649. Em seguida, analisaremos as discussões morais que tomam todo o ano de 1645. O 

último capítulo desta seção refletirá sobre a possibilidade de pensarmos uma política 

cartesiana a partir das teses enunciadas no intervalo de setembro de 1645 a 1646; política essa 

que também poderá ser pensada como uma Moral social. Conservar a vida e não temer a 

morte: são estes os dois grandes nortes da filosofia cartesiana da união, que dialogam, cada 

qual, com o aspecto finito – o corpo – e infinito – a alma – da composição humana. 

1. Medicina: curar o corpo com a alma 

     Seguindo a ordem cronológica da correspondência, nosso propósito, neste primeiro 

capítulo, é apresentar e discutir as concepções médicas cartesianas de 1644 e início de 1645, 

nos referindo também a 1646, 1647, 1648 e 1649. Conforme concluímos no capítulo anterior, 

a Medicina – assim como a Moral – possui uma faceta científica e outra prática. Contra a 

leitura de alguns comentadores, tais como Gueroult, Gilson e Shapin, que detectam um 

fracasso do projeto médico inicial cartesiano, de orientação demonstrativa e científica, 

mostraremos que seu interesse mais tardio pela via empírica constitui um complemento 

necessário ao seu projeto médico inicial. Assim, daremos prosseguimento às conclusões 

propostas por Romano, Caps e Aucante. Seguindo a divisão proposta por Dreyfus-Le Foyer, 

que é, também, a forma como a Medicina era compreendida no XVII, interpretaremos a 

Medicina cartesiana a partir de uma dupla exigência: é necessário fundamentar, em primeiro 
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lugar, uma propedêutica médica composta por uma anatomia, uma fisiologia e uma 

embriologia; e, em segundo, uma seção prática dedicada à patologia e à terapêutica que se 

beneficiará das proposições estabelecidas pela primeira.
2
 Na correspondência, trata-se de 

pensar no interior destas duas últimas ciências. A partir das constantes doenças de Elisabeth, 

Descartes se portará como seu médico, diagnosticando as causas de sua febre e prescrevendo 

remédios psicossomáticos que consistem em “curar o corpo com o espírito”. Mostraremos em 

que sentido a Medicina é uma ciência autônoma, ou seja, que não pode simplesmente ser 

reduzida à Moral, apesar de ambas proporem uma terapêutica racional que em muito se 

aproxima. 

1.1. A morte de Descartes 

    Em 31 de março de 1649, Descartes é convidado, por intermédio de Chanut, a visitar a 

Rainha Cristina da Suécia em suas imediações. O desejo de travar contato pessoal com o 

filósofo obviamente não é gratuito: já em 1647, a rainha encaminha, ainda via Chanut, uma 

série de objeções a Descartes acerca do tema da grandeza do universo. Segundo o que 

podemos extrair das declarações cartesianas, ela havia escutado com satisfação uma carta em 

que Descartes discutia o assunto e teria “facilmente entendido as coisas que os mais doutos 

estimam muito obscuras”.
3
 Descartes não deixa de associar esta postura com a de Elisabeth, 

que, conforme o que afirma na Carta-dedicatória dos Princípios, foi a única, no círculo de 

metafísicos e geômetras, a ter plenamente compreendido seus pensamentos.
4
 Ele chega 

mesmo a arriscar a hipótese – não totalmente alheia ao espírito cartesiano se considerarmos 

outras de suas passagens
5
 – que os ditos “indivíduos de grande nascimento”, independente de 

seu gênero, tendem a ultrapassar as capacidades intelectuais dos mais eruditos.
6
 Alguns meses 

depois, Descartes envia uma carta diretamente à rainha, desta vez respondendo a um pedido 

seu para tratar do assunto do soberano bem. Junto à carta, que o autor julga ter colocado uma 

profusão de teses sem as ter abordado com o nível de detalhe necessário, anexou um conjunto 

de seis cartas enviadas à Elisabeth que versam sobre o mesmo tópico – muito provavelmente 
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carta a Elisabeth de 18 de maio de 1645. Além disso, a generosidade – virtude capaz de remediar os excessos das 

demais paixões – dificilmente é conquistada, mas é mais frequentemente uma virtude do bom nascimento. Ver o 

artigo 161 das Paixões da alma. 
6
«  [...] et je n’en aurais osé croire la moitié, si je n’avais vu par expérience, en la princesse à qui j’ai dédié mes 

Principes de Philosophie, que les personnes de grande naissance, de quelque sexe qu’elles soient, n’ont pas 

besoin d’avoir beaucoup d’âge pour pouvoir surpasser de beaucoup en érudition et en vertu les autres hommes ». 

AT, IV, 535-536. 
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as cartas de 1645 –, além de um manuscrito do que conhecemos hoje como o seu Tratado das 

Paixões. Apesar de se mostrar extremamente lisonjeado com o convite da rainha na carta 

inicialmente citada, Descartes envia outra correspondência específica para Chanut na qual 

hesita em realizar tal viagem. Enquanto que na carta, por assim dizer, pública, afirma não ter 

se questionado se atenderia seu pedido, se contentando prontamente em obedecê-lo, na carta 

reservada a Chanut, confessa com um tom de leve desespero que encontrou muitas 

dificuldades para se decidir a acatar o convite. Recordando o fracasso das viagens de cunho 

intelectual que realizou nos últimos anos, em que acabava por decepcionar seus anfitriões 

com a obviedade e a simplicidade de sua doutrina, Descartes solicita a Chanut que confirme 

se o interesse da rainha é genuíno e não apenas uma curiosidade passageira. Caso contrário, 

gostaria de ser dispensado da viagem.
7
 

     Sem saber que caminhava em direção à sua morte, Descartes deixa a Holanda naquele 

mesmo ano. O desfecho da narrativa funesta de seus últimos dias é conhecido dos 

historiadores e filósofos: durante um mês, Cristina submeteu Descartes a um regime de vida 

totalmente diferente daquele que havia cultivado em seus anos de retiro, que incluía não só 

determinados hábitos alimentares, mas horários de sono flexíveis e exercícios regulares. Na 

corte, por conta do tempo limitado de uma rainha repleta de afazeres, ele deveria lhe fornecer 

lições de filosofia sempre às cinco horas da manhã. Como se não bastasse, enfrentou, neste 

período, um inverno rigoroso. Assim, tanto ele quanto Chanut, contraem o que hoje 

identificamos como pneumonia, ou, nas palavras do primeiro, uma “febre contínua com 

inflamação do pulmão”
8
 – com a pequena diferença que a doença de Descartes se 

desenvolveu, em seus primeiros dias, de forma “mais interna”, já que atacou primeiro o 

cérebro antes de atingir o pulmão. Para explicar as causas de sua doença, Baillet
9
, seu 

principal biógrafo, descarta toda a sorte de razões insólitas: dentre elas, algumas mais 

comedidas como a sua velhice ou o cansaço da viagem que acabara de empreender; outras 

mais extraordinárias como o envenenamento por parte de um dos grammairiens da rainha, o 

consumo excessivo de vinho e até mesmo uma suposta tristeza que o acometeu pela pouca 

consideração que a rainha teria dirigido aos seus pensamentos e à sua pessoa. Enfim, Baillet 

advoga pelo desencontro dos esforços da rainha e de Chanut, ambos incapazes de fornecer 

cuidados eficazes para evitar a morte de Descartes. Ele narra brevemente o retardo no início 

do tratamento, tanto devido à ineficiência dos médicos – foram necessárias duas visitas de 

                                                           
7
 AT, V, 326-329. 

8
 AT, V, 471. 

9
 BAILLET, A. La mort de Monsieur Descartes. In : DESCARTES, R. Oeuvres et lettres. 1953, P. 1407. 
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médicos distintos, um deles inimigo declarado do cartesianismo, para iniciar algum 

tratamento – quanto à recusa de Descartes a ser tratado com os remédios da Medicina 

tradicional.  

     Os demais testemunhos sobre os oito dias em que Descartes permaneceu doente – todos 

disponíveis no quinto volume da edição Adam & Tannery
10

– nos revelam ou bem que ele 

subestimou sua doença ou bem que superestimou suas forças físicas. Segundo Chanut, em 

carta a Elisabeth na qual narra os últimos dias do filósofo, Descartes só realizou o processo de 

extração sanguínea – la saignée, método de cura médica comum no período – muitos dias 

depois de doente, além de ter sido obrigado a fazê-lo num período curto de tempo e sob 

constante resistência. O fato de sua doença ter se manifestado de maneira mais interna que a 

de Chanut foi a razão do retardo para buscar ajuda médica, mas não podemos descartar a 

desconfiança que o próprio Descartes nutria quanto aos procedimentos de cura sua época e 

mais ainda quanto aos próprios profissionais da Medicina. Baillet afirma que, nos primeiros 

dias de sua doença, quando a febre atacou apenas seu cérebro sem que comprometesse seu 

sistema respiratório, se contentou em tomar meio corpo de eau-de-vie brûlée – espécie de 

bebida alcoolizada à qual se creditava propriedades medicinais. Saumaise Fils, um dos 

convidados da rainha a compor uma pequena academia de estudos a qual Descartes também 

participaria, informa em carta a Flesel que Descartes “saiu deste mundo após uma doença de 

oito ou nove dias, na qual não quis se servir da ajuda dos Médicos”.
11

 

    Esta negligência de Descartes poderia contrastar, à primeira vista, com o cuidado que 

dedicava à sua saúde. No Discurso, Descartes sustenta que é “a conservação da saúde, que é 

sem dúvida o primeiro bem e o fundamento de todos os outros bens desta vida”
12

. Sabemos 

que ele herdou de sua mãe uma “cor pálida” e uma “tosse seca”
13

 com as quais conviveu até a 

idade de treze anos, quando experimentou pela primeira vez – para retornar apenas à beira da 

morte – o método de drenagem sanguínea. A partir dos dezenove ou vinte anos, Descartes 

passou, então, a ser seu próprio médico. Ele acreditava que uma boa alimentação, um regime 

de sono flexível e a prática regular de exercícios, além de alguns remédios naturais, seriam 

suficientes para evitar ou curar qualquer doença. Sua alimentação consistia em beber pouco 

                                                           
10

 AT, V, 470-500. 
11

 AT, V, 476.  
12

 DESCARTES, R. 1973, P. 71. AT, VI, 62. 
13

 “Pois, nascido de uma mãe que morreu de um mal do pulmão poucos dias após meu nascimento, causado por 

alguns desagrados, herdei dela uma tosse seca e uma cor pálida que conservei até a idade de mais de vinte anos, 

e que fazia com que todos os médicos que me viram antes deste tempo me condenassem a morrer jovem.” Cf. 

AT, IV, 221. 
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ou nenhum álcool e evitar ao máximo o consumo de carnes: preferia se nutrir de frutas e 

raízes. Costumava passar muito tempo na cama, não só dormindo conforme as exigências de 

seu corpo, mas retardando o momento de se levantar. Baillet afirma que não era incomum 

passar dez ou doze horas na cama em meditação, com breves intervalos em que levantava 

para registrar seus pensamentos. Desconfiava do charlatanismo dos médicos ordinários e de 

suas curas químicas, além de crer que a saignée só deveria ser usada muito raramente, do 

contrário poderia gerar o efeito inverso do esperado e como que viciar e enfraquecer o corpo. 

Este regime de vida que encontrou e que o permitiu viver durante muitos anos sem recorrer à 

Medicina estabelecida fez com que se convencesse do sucesso de suas crenças. Ele declara a 

um Mersenne preocupado com sua saúde, em 1639, que havia passado os últimos trinta anos 

sem adoecer, anunciando esperançoso que “me parece quase que estou, agora, mais longe da 

morte do que estava em minha juventude”.
14

 

    Por conta desta rotina rigorosa que até então vinha obtendo êxito, muitos de seus 

contemporâneos se surpreenderam com sua morte prematura. As reações variaram entre 

comentários irônicos e lamentações. Adam remonta ao jornal La Gazette d’Envers que 

afirmou que “Morreu na Suécia um louco que dizia que poderia viver tanto tempo quanto 

gostaria”.
15

 A própria rainha Cristina, em carta pessoal, afirmou que “Seus oráculos o 

enganaram...”
16

, como que sugerindo que Descartes esperava viver ainda muito mais do que 

seus parcos cinquenta e quatro anos. Christian Huygens, físico com quem Descartes se 

correspondeu, envia, alguns meses após a morte deste último, uma carta a Chanut
17

 na qual 

demonstra profundo pesar, enfatizando suas lágrimas e a amargura de seu coração. Nesta 

carta, anexa um pequeno poema à memória de Descartes que sugere ser usado como seu 

epitáfio. Clerselier, no Prefácio para a primeira edição da correspondência de Descartes que 

organizou e publicou, além de, à semelhança de Baillet, procurar excluir as razões fantasiosas 

que muitos nutriam para a causa do adoecimento de Descartes – dentre elas a hipótese do 

envenenamento e da melancolia – não deixa de assinalar a surpresa dos que o acompanhavam 

em seu leito que sua morte tenha se dado tão bruscamente.
18

 Tais apontamentos biográficos 

nos fornecem um quadro interessante para pensarmos o modo como Descartes se relacionava 
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 AT, II, 480 
15

 Trecho original : « Il est mort en Suède un fol qui disait qu’il pourrait vivre aussi longtemps qu’il voudrait ». 

ADAM, C. « Quelques questions à propos de Descartes ». In : Revue des cours et des conférences, t. 38, 1937, 

p.585.  
16

 « Ses oracles l’ont bien trompé », cf. AT, V, 461. Traduzo a nota de Grmek (1968), p.286: “Segundo um 

testemunho de Philibert de la Mare, a rainha escreveu isto de forma divertida (jocosa!), numa carta a Saumaise; 

AT, vol. V, p. 461”. 
17

 AT, V, 479-480. 
18

 AT, V, 482. 
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com a ideia de prolongamento da vida; que deveria ser obtido não através da Metafísica, da 

Física
19

 ou da Moral: mas da Medicina. Seu comportamento face à morte – recusando a ajuda 

médica e insistindo numa espécie de cura naturalista – nada mais é do que a aplicação de suas 

concepções médicas abordadas em muitos fragmentos de suas obras e cartas. Ora, se sua 

morte, que parece justamente ter sido causada pela resistência em se render aos métodos de 

cura tradicionais, revelaria, então, a prova empírica máxima do fracasso de seu projeto 

médico? Para responder a este questionamento, não basta recorrermos a dados históricos: é 

preciso examinar as fontes primárias, isto é, os textos do próprio punho do autor. Ademais, 

deve-se fazer uma indagação mais fundamental àquela do fracasso de seu projeto médico: 

afinal, que projeto é este? Quais são as concepções médicas robustas de Descartes? 

1.2. A Medicina do porvir 

   Como bem nota Grmek
20

, o objetivo da investigação médica cartesiana se confunde com sua 

própria condição de engendramento. Para conquistar o prolongamento da vida, seria 

necessário um longo tempo de estudo, que se estendeu por praticamente toda a vida do autor. 

Antes de sugerir uma terapia bastante particular a Elisabeth em especial nos anos de 1644 e 

1645, a Medicina cartesiana – ou, ao menos, seu projeto – vinha se fundamentando desde 

muitos anos. Há todo um antecedente teórico, portanto, que temos de percorrer. Os primeiros 

registros do punho de Descartes acerca de seu projeto médico datam de 1630, em 

correspondência com Mersenne. Em janeiro deste ano, Descartes suplica a Mersenne para que 

cuide de sua saúde – Mersenne sofria de erisipela
21

, espécie de infecção que causa forte 

inflamação na pele – ao menos enquanto ele não descubra se “há meio de encontrar uma 

Medicina que seja fundada em demonstrações infalíveis, que é o que busco no momento”.
22

 O 

desejo de persistir na busca pela Medicina infalível continua a reaparecer alguns meses 

depois, em abril e em novembro daquele mesmo ano, sem que ele se concretize. Descartes 

divide seu tempo entre o estudo da química e da anatomia e a redação de um pequeno 

discurso. Ainda que tenha se dedicado ao estudo do corpo humano em particular, ainda não 

havia sido capaz de alcançar a investigação das “doenças e dos remédios”
23

, estes últimos que 

seriam necessários para a cura da doença de Mersenne. O discurso que preparava, tão 
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 A Medicina não se reduz à Física, embora, como mostraremos adiante, a última seja uma parte central da 

primeira. 
20

GRMEK, M.D. « Les idées de Descartes sur le prolongement de la vie et le mécanisme du vieillissement », P. 

292. In: Revue d'histoire des sciences et de leurs applications, tome 21, n°4, 1968. pp. 285-302. 
21

 Em francês, conforme as cartas de Descartes: érésipèle. 
22

 Descartes a Mersenne, janeiro de 1630. AT, I, 106. 
23

 Descartes a Mersenne, 15 de abril de 1630. AT, I, 137. 
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pequeno que poderia ser inteiramente lido após o jantar, deveria ser encaminhado a Mersenne 

no começo do ano de 1633 e parece compreender não apenas ao Discurso do Método, mas 

também os pequenos tratados que o seguem: a Dióptrica, os Meteoros e a Geometria; os 

quais, sabemos, foram publicados não em 1633, mas apenas em 1637. O grande intento de 

Descartes, depois de concluídos estes trabalhos, é “buscar alguma coisa de útil na Medicina, 

sem perder tempo escrevendo para os outros”.
24

 

     Em 1632, Descartes inicia a redação de seu Tratado do Homem, que será completado num 

contexto mais tardio, i.e., apenas em 1648.
25

 O método do tratado consiste em pensar a 

estrutura humana nos termos da distinção real: primeiro, será descrito o corpo destes 

“homens” que são muito próximos de nós; em seguida, a alma dos mesmos e, por fim, de que 

forma estas duas naturezas se encontram unidas. O texto, no entanto, consegue apenas realizar 

o primeiro objetivo. Ele apresenta uma descrição muito detalhada das funções do corpo, tais 

como a digestão, a respiração e a circulação sanguínea, como ele é capaz de realizar 

movimentos como os da abertura e fechamento das pálpebras, de cada um dos sentidos 

exteriores responsáveis pelas sensações – tato, olfato, visão, audição e paladar –, e também 

dos sentidos interiores – fome, sede, alegria, tristeza, etc. – e por fim, a estrutura do cérebro e 

qual é o seu comportamento em cada uma destas circunstâncias. Toda a descrição será feita 

em termos mecânicos, quer dizer, privilegiando a causalidade eficiente. O interesse pelos 

temas dispostos neste Tratado, no contexto da correspondência com Mersenne de 1630, se 

harmoniza com seu projeto médico. Além de mencionar que estuda, naquele momento, a 

anatomia, um conhecimento profundo do funcionamento da estrutura do corpo humano é 

necessário para fundamentar uma Medicina. Veja-se que Descartes separa, ainda na 

correspondência mencionada, o estudo da “anatomia” e o das “doenças e remédios” que 

ajudariam a curar o mal que aflige Mersenne.  

    Passamos, então, para 1637: a parte VI do Discurso nos traz declarações importantes sobre 

o papel da Medicina e sobre o estado da pesquisa de Descartes passados sete anos de suas 

promessas a Mersenne. Esta seção do texto começa com uma espécie de elogio à Física: foi 

através do estudo da “força e [d]as ações do fogo, da água, do ar, dos astros, dos céus e de 
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 Descartes a Mersenne, 25 de novembro de 1630. AT, I, 180. 
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 Ver carta a Elisabeth de 31 de janeiro de 1648, AT, V, 112: « La troisième est que j’ai maintenant um autre 

écrit entre les mains, que j’espère pouvoir être plus agréable à Votre Altesse : c’est la description des fonctions 

de l’animal et de l’homme. Car ce que j’em avais brouillé, il y a douze ou treize ans, qui a été vu par Votre 

Altesse, étant venu entre les mains de plusieurs qui l’ont mal transcrit, j’ai cru être obligé de le mettre plus au 

net, c’est-à-dire, de le refaire ». O texto visto por Elisabeth há doze ou treze anos é o Tratado do Homem, 

transcrito por Régius. Já o novo texto, em que Descartes trabalhava à época, é a Descrição do corpo humano, 

publicado apenas postumamente. 
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todos os outros corpos que nos cercam”
26

 que Descartes encontrou verdades relativas à 

Mecânica e à Medicina, que são aquelas que verdadeiramente são úteis à vida. Descartes 

opõe, então, esta filosofia “prática” que descobriu à filosofia especulativa ensinada nas 

escolas, incapaz de fornecer instrumentos para que nos tornemos verdadeiros “senhores e 

possuidores da natureza”
27

. Ao comentar especificamente a Medicina, afirma: 

O que é de desejar [nos tornar como que senhores e possuidores da natureza], não só 

para a invenção de uma infinidade de artifícios, que permitiriam gozar, sem qualquer 

custo, os frutos da terra e todas as comodidades que nela se acham, mas 

principalmente também para a conservação da saúde, que é sem dúvida o primeiro 

bem e o fundamento de todos os outros bens desta vida; pois mesmo o espírito 

depende tanto do temperamento e da disposição dos órgãos do corpo que, se é 

possível encontrar algum meio que torne comumente os homens mais avisados e mais 

hábeis do que foram até aqui, creio que é na Medicina que se deve procurá-lo. É 

verdade que aquela que está agora em uso contém poucas coisas cuja utilidade seja tão 

notável; mas, sem que alimente nenhum intuito de desprezá-la, estou certo de que não 

há ninguém, mesmo entre os que a professam, que não confesse que tudo quanto nela 

se sabe é quase nada, em comparação com o que resta a saber, e que poderíamos 

livrar-nos de uma infinidade de moléstias [grifo meu] quer do espírito, quer do corpo, 

e talvez mesmo do enfraquecimento da velhice, se tivéssemos bastante conhecimento 

de suas causas e de todos os remédios de que a natureza nos dotou. (DESCARTES, R. 

1973, P. 71-72).
28

 

     Esse trecho é interessante por apresentar uma definição da Mecânica – que, como já vimos 

no capítulo anterior, é responsável pela criação de artifícios que tornem a existência humana 

mais confortável – e também, é claro, da própria Medicina. A Medicina é uma ciência cujo 

objetivo é o prolongamento da vida humana, o que será conquistado através da conservação 

da saúde. Descartes posiciona a Medicina em alta conta: ela é o fundamento de todos os 

outros bens desta vida e o meio para tornar os homens mais “avisados e mais hábeis do que 

foram até aqui”
29

. Além disso, há uma crítica a Medicina tal como empregada por seus 

contemporâneos, que não detém quase nenhum conhecimento relevante. Resta a esta 

Medicina do porvir nos livrar de uma infinidade de doenças. Aqui, uma pequena correção: 

embora na tradução que utilizamos figure o termo “moléstias”, cremos que o mais correto, 

neste contexto, seria traduzir o termo francês maladies simplesmente por doenças, uma vez 

que é da Medicina que se trata no trecho. Estas doenças são de dois gêneros: do espírito e do 

corpo; separação curiosa, aliás, que deveremos retomar mais adiante nos indagando 

precisamente se é possível tratar de uma doença exclusiva para cada substância que compõe a 

natureza humana. Para prolongar a vida, então, é preciso conservar a saúde. Para conservar a 

saúde, curar as doenças do espírito e do corpo. Para curá-las, devem-se conhecer suas causas 
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 DESCARTES, R. 1973, P. 71. AT,VI, 62.  
27

 Idem à nota anterior. 
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 Idem à nota 24. 
29

 Idem à nota 24. 
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destas bem como seus remédios. Assim, esta Medicina deve conter em seu interior ao menos 

uma Patologia e uma Terapêutica. Vale lembrar que, conforme nos informa o trecho do 

Discurso, esta Terapêutica tem uma característica particular: deve privilegiar os remédios 

fornecidos pela natureza. Terapêutica de ordem naturalista, portanto. 

    O intervalo que compreende a segunda metade de 1637 e o início de 1638 manifesta as 

mesmas esperanças quanto a esta Medicina do porvir. O testemunho nos é dado por algumas 

cartas trocadas com Huygens. Em 5 de outubro de 1637, num comentário ao fim da carta que 

poderia passar despercebido, Descartes afirma que seus “cabelos brancos”
30

 o advertem que 

ele deve empregar todos os seus esforços em retardar seu aparecimento. A carta termina com 

um pequeno tratado de mecânica, em que são explicados, com desenhos, o funcionamento da 

polia, do plano inclinado, da roda, da alavanca e de outros sistemas. Pressionado por seu 

interlocutor a tratar mais profundamente do tema dos cabelos brancos, Descartes responde, 

em 4 de dezembro de 1637
31

, que, se antes esperava que a morte só viria no período de trinta 

ou quarenta anos, agora tem razões para crer que viverá por mais de um século. Sem entrar 

em detalhes sobre este método que o faz ter tanta confiança na vida, esmiúça que este projeto 

médico é, na verdade, bastante simples: o que ele deve permitir apenas que sejam excluídos 

pequenos “erros” nos hábitos em que vivemos (quais sejam, ele não especifica). Esta 

Medicina, no entanto, não deixa de ser do porvir, mas parece, agora, muito próxima: 

Descartes está trabalhando, naquele momento, num abrégé de Medecine, ou seja, num resumo 

ou compêndio médico, cujas conclusões serão retiradas tanto dos livros quanto de seus 

raciocínios próprios. Ele ainda diz precisar de mais “tempo e experiências” para alcançar estas 

conclusões, mas insiste que já tem o tratado em fase de preparação. Este pequeno compêndio 

médico, no entanto, jamais foi publicado e sequer temos dele algum manuscrito.  

     Em 1639, Descartes se vangloria a Mersenne
32

 e a Huygens
33

 de seu vigor físico: sua saúde 

o faz sentir mais distante da morte do que se sentia em sua juventude; e, ainda que saiba que a 

morte pode toma-lo de assalto a qualquer momento, seus “dentes estão ainda tão firmes e 
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« Les poils blancs qui se hâtent de me venir m’avertissent que je ne dois plus étudier à autre chose qu’aux 

moyens de les retarder. » Cf. AT, I, 434-435. 
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 Adam & Tannery datam esta carta em 25 de janeiro de 1648. No entanto, conforme revela Nicolas Grimaldi, 
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 Descartes a Mersenne, 9 de janeiro de 1639. AT, II, 479-492. 
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fortes”
34

 que ele não pensa dever teme-la pelos próximos trinta anos. O ano de 1639, em outra 

carta a Mersenne
35

, traz algumas informações relevantes acerca do estudo da dissecação dos 

animais. Já faz onze anos que Descartes se dedica a este exercício, e crê que nenhum médico 

conheceu as estruturas dos nervos, das veias, dos ossos e de outras partes do corpo animal 

mais de perto que ele. Trata-se de uma informação importante caso pensemos no modus 

operandi da Medicina de todo o século XVI e início do XVII, majoritariamente de orientação 

galênica
36

: a Medicina era ensinada, nas universidades, através do recurso a obras de 

referência, a ensinamentos de mestres e a parcos contextos de observação. Desde 1534, nos 

informa Aucante, apenas quatro dissecações por ano eram feitas na Faculdade de Medicina de 

Paris. Além disso, o professor não se dignava a manipular os corpos, deixando esta tarefa para 

uma espécie de assistente ignorante do Latim e da Medicina. Do alto de sua cátedra, ele 

baseava seus ensinamentos nas exegeses livrescas. Um episódio curioso da época, também 

remontado por Aucante, mostra o aristotélico Cremonini recusando observar os planetas 

através do telescópio que o mostrava Galileu. Neste contexto, a experiência direta estava 

resguardada a segundo plano. Tal estrutura acabava por incentivar a produção de charlatões: 

médicos formados pelos livros, sem qualquer prática, que vinham consultar a população pobre 

e receitar remédios duvidosos.
37

 Descartes viveu um momento de crise da Medicina galênica, 

e é também em sua postura de investigação fundamentalmente empírica que observamos esta 

recusa. Seus contemporâneos se viam na frágil posição de escolher entre manter a qualquer 

custo os fundamentos da Medicina tradicional, apesar das novas descobertas anatômicas e 

terapêuticas, ou desistir da Medicina por completo. A resolução desta crise, aponta Aucante, 

precisaria, no entanto, de uma crítica aos fundamentos desta Medicina, quer dizer, de uma 

nova concepção de mundo que fosse capaz de incluir uma nova prática médica. 

    Nesta mesma carta, Descartes se mostra satisfeito, portanto, com suas conclusões 

anatômicas e fisiológicas. No entanto, se pudesse recomeçar a análise que propôs em O 

Mundo, qual seja, a descrição das funções do corpo de um animal já formado, incluiria 

também “as causas de sua formação e de seu nascimento”
38

. A esta Anatomia e Fisiologia, 

Descartes acrescentaria uma Embriologia. No entanto, todo este vasto conhecimento da 

mecânica do corpo ainda não era suficiente para que ele fosse capaz de curar uma febre. Isto 

porque a febre é uma doença que diz respeito ao corpo humano e não ao corpo do animal em 
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37

 AUCANTE, V. 2006, P. 60. 
38

 AT, II, 525. 



87 
 

geral. Tal declaração não nos poderia encaminhar diretamente à conclusão de que a mecânica 

não corresponde à totalidade da Medicina, mas simplesmente que a mecânica do animal em 

geral não se aplica a ela. Está em aberto, ainda, se a Medicina se reduz a uma mecânica do 

corpo humano em particular ou se ela comporta outras subáreas, embora alguns dos trechos 

que selecionamos nos parágrafos anteriores, notadamente a passagem do Discurso, sugira que 

há uma Patologia e uma Terapêutica que vai muito além dela.  

    Do curso de 1630 a 1639, então, podemos concluir algumas teses a respeito do que vem a 

ser esta Medicina cartesiana. Trata-se de uma ciência que tem como objetivo o prolongamento 

da vida ou, o que é o mesmo, o retardamento da morte. Este fim será alcançado através da 

conservação da saúde, quer dizer, curando as doenças de que o corpo humano poderá vir a 

sofrer. Para curar as doenças, quer dizer, para apresentar uma Terapêutica, é preciso, antes de 

mais nada, conhece-las. Assim, uma Patologia antecede a Terapêutica. Esta Patologia, por sua 

vez, deve ser vista a partir do corpo em que se instala. Portanto, é preciso também conhecer 

intimamente o funcionamento da máquina animal, mais particularmente da máquina humana. 

Acrescenta-se a este corpo de Medicina uma espécie de propedêutica, que envolve uma 

Anatomia, uma Fisiologia e uma Embriologia completas. Esta classificação é também 

proposta por Henri Dreyfus-Le Foyer: ele separa a propedêutica médica – Anatomia, 

Fisiologia e Embriologia, materializadas por Descartes em diversos textos – da Medicina 

propriamente dita – que deveria incluir “o conhecimento dos signos característicos das 

diversas doenças e os métodos curativos próprios para assegurar a cura”
39

, que ficou relegada 

apenas à consultas secretas no interior de sua correspondência e a breves estudos esparsos de 

patologia. Nada muito diferente, como nota Aucante, do modo como a Medicina do grande 

século se autocompreendia.
40

 

     A partir de 1645, enfim, há uma virada temática nas concepções médicas de Descartes. 

Enquanto no período que vai de 1630 a 1639 o autor parecia nutrir grandes esperanças quanto 

a sua Medicina, e mesmo já ter iniciado a materialização de suas ideias num pequeno tratado, 

é nítida a nova preocupação que se instaura a datar daquele ano. A correspondência com 

Elisabeth tomará uma parte central desta nova discussão, mas nos dedicaremos a uma análise 

mais detida dela na próxima seção, já que ela contem não apenas alguns comentários à título 
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de orientação do projeto médico, mas mesmo certas teses robustas sobre o tema. Relevante 

para o ano de 1645 é, por exemplo, a seguinte carta a Newcastle: 

A conservação da saúde foi desde sempre o principal objetivo de meus 

estudos, e não duvido que seja possível adquirir mais conhecimentos a 

respeito da medicina que foram até então ignorados. Mas o tratado dos 

animais no qual medito, e que não pude ainda completar, não é senão uma 

porta de entrada para alcançar estes conhecimentos, e por isso tomo o 

cuidado de não me vangloriar de possuí-los. Tudo que posso dizer, no 

momento, é que sou da opinião de Tibério, que defendia que todos aqueles 

que atingiram a idade de trinta anos possuem experiências suficientes das 

coisas que o podem incomodar ou beneficiar para serem seus próprios 

médicos. Com efeito, me parece que não há ninguém com um pouco de 

espírito, desde que queira prestar à sua saúde um pouco de cuidado, que não 

possa observar melhor o que lhe é útil do que os mais sábios doutores o 

poderiam ensinar. (AT, IV, 329-330). 

     Trata-se do primeiro momento, desde 1630, em que Descartes arrisca alguns comentários a 

respeito do conteúdo de sua Medicina. Seu interesse não está na Medicina infalível de que 

falava a Mersenne no início de sua pesquisa, e mais de dez anos depois ela parece continuar 

em fase de preparação. No entanto, a partir da experiência, é possível fundar uma espécie de 

“Medicina provisória”: cada um pode bem observar quais são os alimentos e hábitos que 

fazem bem ou mal a si próprio. Esta observação substitui inclusive o recurso a Medicina 

tradicional. Quase o mesmo comentário é repetido em 1648, no contexto de suas 

Conversações com Burman: durante uma breve sequência de perguntas acerca da passagem 

da sexta parte do Discurso que versa sobre a possibilidade de retardamento da velhice, 

Descartes afirma que o melhor meio de prolongar a vida é a de “viver, comer e realizar 

funções deste tipo à maneira dos animais, seguindo em tudo nossa aprovação e nosso gosto, 

sem jamais ultrapassar esta medida”.
41

 Um “médico exterior”, mesmo para os corpos já 

doentes, não é tão recomendável quanto os ensinamentos que a própria natureza prescreve, 

tais como o de comer e beber tudo aquilo que o paciente tem vontade. É a experiência de 

primeira pessoa que deve ser seguida antes de qualquer ciência aplicável intersubjetivamente. 

Ao fim das perguntas sobre este trecho, Descartes menciona, novamente, a ideia de Tibério 

sobre “ser seu próprio médico”, já mencionada a Newcastle em 1645. Junte-se esta orientação 

mais empírica da Medicina cartesiana a algumas declarações feitas a Chanut em 1646 e, 

enfim, há um novo quadro que vai de encontra ao seu projeto médico inicial. A noção que 

adquiriu da física, revela a Chanut, o permitiu encontrar fundamentos certos na Moral, mas 

parece que o mesmo não se aplica a Medicina, ainda que tenha dedicado a esta última um 

tempo muito maior de estudo. Assim, ao invés de buscar os meios de “conservar a vida”, ele 
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encontrou outro, “mais confortável e mais seguro”, que consiste em não temer a morte. Estas 

três evidências textuais, aliadas à toda terapia que propõe a Elisabeth nos anos de 1644 e 

1645, comprova em especial as leituras de Gueroult, Gilson e Shapin
42

.  

     Para estes, no fim de sua vida, Descartes não só constatou o fracasso de seu projeto médico 

inicial, como também o substituiu pela Moral. Segundo Gueroult
43

, enquanto que seu ideal de 

início de carreira buscava uma Medicina que fosse puramente física, em seus últimos anos sua 

orientação se deslocou para uma Medicina do composto substancial, a partir da constatação de 

que o corpo humano não é simplesmente uma máquina mecânica, mas uma substância 

psicofísica, quer dizer, dotada de alma. Gilson
44

, em suas notas críticas ao Discurso, não 

chega a detectar esta variação de sujeito na Medicina cartesiana, mas afirma que o autor 

começou a perder as esperanças que nutria quanto à Medicina no Discurso, substituindo o que 

era uma Moral de inspiração médica por uma Medicina de inspiração Moral. O Tratado das 

Paixões, em sua leitura, seria nada mais do que uma aplicação da Medicina à Moral. Shapin, 

dentre os dois comentadores o que parece mais interessado em pontuar a prática médica 

cartesiana, também usa a carta a Chanut de 1646 como evidência para sustentar certa 

resignação em relação ao otimismo médico que sustentou durante toda a sua carreira. Ele 

distingue entre a Medicina compreendida como ciência e como arte. Enquanto que o sujeito 

da primeira é o corpo tomado em geral, o da segunda é este corpo em particular.
45

 Embora 
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 Cf. SHAPIN, S. “Descartes the doctor : rationalism and its therapies”, P. 152. In: The British Journal for the 
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encontremos muitos textos em que a Anatomia e a Fisiologia foram desenvolvidos – Tratado 

do Homem, Discurso e a Descrição do Corpo Humano – esta Medicina jamais foi 

concretizada, ao contrário desta arte médica, para a qual encontramos discussões em inúmeras 

de suas cartas, em sua aplicação na vida pessoal e em textos como as Conversações com 

Burman. Ainda assim, Shapin pontua que mesmo esta prática não trazia nada de inovador em 

relação à Medicina galênica tal como promovida na época.
46

 

     A posição destes autores pode ser, no mínimo, problematizada confrontando-a com um 

conjunto de evidências textuais que tornam sua posição conflitante. Em primeiro lugar, de 

acordo com a reconstrução da Medicina cartesiana que fizemos nesta seção, seu projeto inicial 

de Medicina científica não parece se reduzir à física, i.e, a Medicina não parece dizer respeito 

apenas ao corpo humano, como quer Gueroult. De 1630 e 1639, incluindo a passagem central 

do Discurso, Descartes projeta uma Medicina que seja capaz de curar tanto as doenças do 

corpo quanto as do espírito. Seu projeto parece incluir, além de uma Anatomia, de uma 

Fisiologia e de uma Embriologia, uma Patologia e uma Terapêutica que dificilmente se 

sustentam sem considerar as interações causais entre espírito e corpo. Assim, seu projeto 

inicial parece sempre ter considerado o composto humano e as doenças que este pode vir a 

sofrer, não apenas o seu corpo. Lembremos, além disso, da carta a Newcastle de 1645, em que 

o estudo da composição animal não é senão a “porta de entrada” para os conhecimentos mais 

amplos relevantes no intento de conservação da saúde. Apontar esta divergência no projeto 

medical de Descartes não implica abandonar a leitura de que, a partir de 1645, houve de fato 

uma mudança de orientação. A diferença é que esta mudança não compreenderá, como 

querem o bloco de autores citados, uma modificação radical em todo o projeto médico 

cartesiano, mas sim um interesse maior em seus aspectos utilitários, quais sejam, sua 

Patologia e sua Terapêutica. Este novo interesse que surge na carta a Newcastle em 1645, na 

correspondência com Elisabeth de 1644 e 1645 e nas Conversações com Burman de 1648 

corresponde nada menos do que a uma faceta deste grande projeto médico. Há, portanto, uma 

relação de complementariedade e não de substituição. Não se deve confundir esta Medicina 

de ordem prática com a Moral. Lembremos que a Carta-Prefácio dos Princípios, de 1647, 

estabelece Medicina e Moral como ciências autônomas, ambas derivadas da Física – e aqui 

                                                                                                                                                                                     
really did not even know how to cure a fever. What worked in and for an imagined body - 'a statue, an earthen 

machine' - might not work in and for your body, which was to be understood as the result of your innate 

constitution plus your total historical transactions with the environment and your history of managing those 

transactions, suffering from your particular sort of fever on a cold Monday morning in winter, living in a place 

with gross air.” 
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falamos de um contexto posterior à carta a Chanut. Além disso, mesmo em 1646, Descartes 

não deixa de prescrever remédios de ordem menos terapêutica aos seus amigos: em carta a 

Mersenne de 23 de novembro de 1646, ele secretamente pontua sobre o perigo da drenagem 

sanguínea, que deve ser feita reiteradamente caso não se queira enfraquecer o corpo, além de 

recomendar que, no caso da doença de Clerselier, seja feita uma incisão até o osso. Por fim, 

não podemos esquecer que a Descrição do corpo humano é um texto de 1648, o que atesta que 

as preocupações físicas de Descartes jamais o abandonaram completamente: a análise acurada 

do composto humano ainda é uma propedêutica necessária à Medicina; e só ela permitirá que 

se possa estabelecer os fundamentos de uma ciência infalível, capaz de curar as doenças e 

conservar a vida. 

    Há outro grupo de comentadores que discordam desta ideia de substituição entre dois 

gêneros de Medicina. Claude Romano
47

 possui bons argumentos cronológico-textuais para 

questionar a leitura gueroultiana: segundo ele, das declarações do Discurso até as da Carta-

Prefácio, nenhuma retratação contra o estatuto inicial da Medicina é feita. Ao contrário, ela 

permanece, em termos epistêmicos, a mesma ciência derivada das noções da física. Ao menos 

deliberadamente, então, o projeto não sofreu nenhuma alteração. Que Descartes tenha se 

prestado a realizar este projeto de diferentes maneiras não significa que tenha renunciado ao 

projeto de uma Medicina demonstrativa. As dúvidas que Descartes partilhou, por exemplo, 

com Chanut e Mersenne, dizem respeito mais aos prolongamentos terapêuticos de sua 

Medicina do que propriamente ao modo como concebia seus fundamentos. Romano prefere, 

então, detectar três ideias de Medicina que convivem de modo complementar no 

cartesianismo: uma Medicina demonstrativa – cujo objeto é o corpo reduzido às suas 

propriedades geométricas –, uma Medicina psicossomática – cujo sujeito é, desta vez, o 

composto de alma e corpo, na medida em que sofre doenças causadas por diversas paixões 

tais como a tristeza – e, por fim, uma Medicina de si mesmo – que é aquela que encontramos 

na carta a Newcastle e nas Conversações com Burman, que não considera o corpo humano em 

geral, tampouco o composto de alma e corpo, mas este composto em particular, na medida em 

que ele mesmo pode regular sua cura e detectar quais são os alimentos e os hábitos que mais 

lhe convém.
48

Ao contrário de Shapin, Romano vê na primeira e na segunda ideias de 
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Medicina – como técnica e como psicossomática, relevando a ação da alma sobre o corpo – 

total originalidade, de modo que, com elas, Descartes se aproximaria inclusive da ideia de 

Medicina que partilhamos hoje. Géraldine Caps
49

 também é contra a ideia de uma ruptura da 

Medicina cartesiana, já que desde o início de sua pesquisa Descartes estava interessado na 

Medicina somática, seja deplorando-a em vista de seus conhecimentos insuficientes, seja 

acrescentando a ela os avanços da fisiologia de seu tempo. A abordagem mecanicista e a 

psicossomática se complementam no interior de uma Medicina coerente: Caps se baseia na 

correspondência com Elisabeth para mostrar a complementariedade entre estas duas 

Medicinas, o modo como Descartes jamais pensou em reduzi-la apenas a Mecânica e, 

portanto, apenas a uma ideia geral de corpo e, por fim, encontra na fundação de uma terapia 

moral uma Medicina cartesiana robusta. 

     A ideia de uma Medicina demonstrativa referida apenas ao corpo, de que trata Romano, 

não parece encontrar espaço nas referências cartesianas que já discutimos. Dizer que se 

propõe a lançar uma Medicina assentada em bases infalíveis, isto é, uma Medicina científica, 

não é o mesmo que afirmar que esta Medicina privilegie o corpo. Esta ideia de uma Medicina 

mecanicista, portanto, ainda que seja apenas uma das muitas ideias de medicina em jogo no 

cartesianismo, não possui contraparte textual válida – nem mesmo o Tratado do Homem, cujo 

objetivo é a análise de uma ficção, qual seja, o corpo apartado da alma, diz respeito a esta 

ideia. Como vimos, trata-se apenas da “porta de entrada” deste projeto médico mais amplo. 

Além disso, ainda que não veja ruptura ou substituição entre os projetos médicos cartesianos, 

Caps reduz sua Medicina a sua Moral, como se a terapia racional defendida na 

correspondência com Elisabeth correspondesse a toda a Medicina cartesiana. Não podemos 

esquecer do fato de que Descartes jamais abandonou suas investigações sobre o corpo animal, 

tampouco que deixou de prescrever remédios que nada tinham de anímicos para seus 

correspondentes – como verificamos na carta a Mersenne, em que prescreve a incisão até o 

osso em Clerselier. Nossa leitura se aproxima destes comentadores na medida em que eles 

veem coerência no projeto médico de Descartes, que não se modificou desde o início de sua 

carreira. No entanto, divergimos em alguns aspectos quanto ao teor deste projeto: ele não 

comporta a ideia de uma Medicina puramente mecânica, relativa apenas ao corpo; e também 

                                                                                                                                                                                     
humain qui voit dans les passions la cause de nombreuses maladies, par exemple dans la tristesse la cause de la 
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não se reduz a uma terapêutica racional de cura através da regulagem das paixões. Nesta 

seção, as sugestões que fizemos ainda são fracas, uma vez que se sustentam em certa leitura 

da cronologia das opiniões acerca da Medicina que nutria Descartes.
50

 É preciso apresentar 

argumentos conceituais contra os aspectos críticos destas leituras.  

1.3. Status da Medicina: sujeito e objeto 

   Até o momento, optamos por uma descrição apenas textual da Medicina cartesiana que 

circunda a correspondência com Elisabeth. Devemos, no entanto, responder também 

conceitualmente a pelo menos duas indagações centrais: 1. qual é, afinal, o sujeito da 

Medicina cartesiana? e 2. qual é, para recuperar os termos de Vincent Aucante
51

, seu objeto 

ou seu campo de ação? A primeira questão nos fará considerar o corpo, a alma ou a união 

como possíveis candidatos, ao passo que a segunda, que só poderá ser plenamente respondida 

nos capítulos posteriores, exigirá que pensemos em que sentido a Medicina pode ser uma 

ciência autônoma em relação à Moral. 

     Já sabemos textualmente – e não parece que podemos concluir senão deste modo – que a 

Medicina cartesiana visa à conservação da vida, a partir do retardamento da velhice e 

consequentemente da morte. Como já adiantamos no Capítulo I da Parte II deste trabalho, a 

morte, para Descartes, é fruto de uma desagregação ou rompimento dos órgãos do corpo. Este 

corpo não pode ser a substância corpórea tomada em geral, pois esta não perece, mas tem de 

ser o corpo humano, que também é uma substância, mas de tipo particular: uma substância 

impura, dotada de acidentes variados, e, portanto, perecível. Manipulando estas teses, 

podemos concluir, então, que o sujeito da Medicina cartesiana é o corpo humano – esta 

substância impura que pode morrer. Como já esclarecemos qual o estatuto ontológico do 

corpo humano, temos de compreender, agora, as propriedades deste corpo particular. Em 

primeiro lugar, quais são suas características distintivas? O que faz de um corpo propriamente 
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humano? Deve existir uma propriedade ou conjunto de propriedades que me façam afirmar 

que este corpo que está diante de mim corresponde a um corpo humano e não ao corpo de um 

animal, de uma planta ou, para retomar o exemplo da Segunda Meditação, “chapéus e casacos 

que podem cobrir espectros ou homens fictícios que se movem apenas por molas”
52

. O que 

me garante, por fim, que não estou diante de um autômato muito complexo?  

     De início, podemos pensar numa resposta já conhecida: o que distingue o corpo humano 

dos demais corpos é sua configuração, quer dizer, sua figura característica
53

. A máquina 

humana possui certa disposição de ossos, veias, nervos e órgãos específicos que não se 

encontram, por exemplo, no corpo dos demais animais. É justamente este o expediente 

argumentativo empregado por Descartes em seu Tratado do Homem, que começa por 

descrever uma máquina em tudo semelhante ao corpo humano, mas diversa do homem, pois 

não está unida a uma alma. Ao comentar esta estratégia argumentativa no Discurso, Descartes 

afirma que passou da descrição dos corpos inanimados e das plantas para a descrição dos 

animais e mais particularmente do homem, texto no qual se contentou “em supor que Deus 

formasse o corpo de um homem inteiramente semelhante a um dos nossos, tanto na figura 

exterior de seus membros como na conformação interior de seus órgãos, sem compô-lo de 

outra matéria além da que eu descrevera, e sem pôr nele, no começo, qualquer alma 

racional”.
54

 Assim, a descrição puramente mecânica do corpo humano é suficiente para 

diferenciá-lo dos corpos inanimados, das plantas e dos outros animais; e por isso discordamos 

de Gueroult quando afirma que entre o corpo humano tomado apenas em suas propriedades 

geométricas e os demais “animais máquinas” não há qualquer diferença: a máquina humana 

não é, como evidencia o trecho citado, exteriormente idêntica à máquina animal.
55

 Ora, esta 

solução só é suficiente para resolver parte de nosso problema. A estratégia de descrição de 

uma máquina em tudo semelhante ao homem nos permite reconhecer em que sentido o corpo 

humano difere do dos animais, das plantas e demais objetos vulgares: mas não dos autômatos 

demasiadamente complexos. Aliás, é justamente por ser idêntica aos autômatos complexos 
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que o recurso expositivo do Tratado é coerente.
56

 Tem de existir, portanto, um traço 

característico adicional do corpo humano que seja capaz de dar conta desta distinção 

específica. 

     Sabemos que o corpo humano pode assumir ao menos duas facetas: a de um corpo humano 

vivo e a de um corpo humano morto. Apontar a diferença entre estes estados pode nos ser útil 

para incrementar nossa lista de notas características do corpo humano, e, quem sabe, nos 

auxiliar também na distinção entre o corpo humano e o autômato complexo. Vejamos o modo 

como Descartes trata desta diferença no artigo 6 das Paixões: 

[...] e julguemos que o corpo de um homem vivo difere do de um 

morto como um relógio, ou outro autômato (isto é, outra máquina 

que se mova por si mesma), quando está montado e tem em si o 

princípio corporal dos movimentos para os quais foi instituído, com 

tudo oque se requer para a sua ação, difere do mesmo relógio, ou 

outra máquina, quando está quebrado e o princípio de seu 

movimento para de agir. (DESCARTES, R. 1973, P. 228). 

     Nenhum recurso à alma ou a quaisquer características espirituais, portanto. Esta passagem 

parece ser definitiva para concluirmos que entre o corpo humano considerado como máquina, 

quer dizer, sem sua alma, tal como descrito no Tratado do Homem, e um corpo fictício que 

em tudo imita as disposições geométricas de nossos ossos, veias, nervos e órgãos, não há 

nenhuma diferença notável. É possível diferenciar o corpo humano dos corpos dos demais 

animais, o corpo de um homem vivo do de um homem morto, um “homem completo” de um 

animal
57

, mas não o corpo de um homem de um autômato que em tudo o imita. Veja-se que, 

aqui, não estamos afirmando o mesmo que Gueroult: para ele, não é possível diferenciar o 

corpo humano de qualquer máquina animal a não ser recorrendo à sua alma; enquanto que, 

para nós, é perfeitamente possível se considerarmos suas diferentes configurações – exceto no 

caso do autômato.
58

 Embora este percurso não nos tenha ajudado a encontrar novas notas 

características do corpo humano além daquelas que já havíamos estabelecido – sua figura, 

divisibilidade e o fato de ser perecível – o trecho das Paixões nos traz um novo personagem: o 
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corpo humano vivo. Ora, certamente a Medicina, enquanto ciência que visa retardar o 

envelhecimento e a morte, deve tratar do corpo humano nesta condição. Recoloquemos, 

então, nossa interrogação inicial à luz deste novo sujeito: quais são os traços distintivos do 

corpo humano vivo, ao qual a Medicina se aplica? 

     O trecho das Paixões afirma que este corpo humano vivo possui um princípio interno de 

movimento: seu combustível, por assim dizer, não reside na alma, mas nele próprio. Descartes 

insiste no fato de que a causa da morte é a desagregação de algum dos órgãos do corpo, o que 

não significa dizer que um corpo humano morto tenha, como característica adicional, o fato 

de ser desprovido de alma. Quer dizer, a evasão da alma, como já esclarecemos, é 

consequência da morte do corpo – mas, no corpo humano morto, isto é, no cadáver, não há 

alma. Neste sentido, podemos dizer que outra nota característica relevante do corpo humano 

vivo, que o distingue do corpo humano morto, é o fato de estar intimamente unido a uma 

alma. O motivo de Descartes não enfatizar, no trecho, esta diferença fundamental nos parece 

óbvio: no contexto preciso das Paixões, era importante diferenciar tudo aquilo que pertence à 

alma daquilo que pertence ao corpo, pois só por meio desta distinção seria possível entrever 

as paixões como fenômenos pertencentes à alma. Ou seja, tratava-se, para Descartes, de 

refutar a concepção hilemorfista da união, para qual a alma é responsável por doar movimento 

e calor ao corpo, de modo a não reduzir as paixões a um fenômeno puramente físico. Nas 

palavras de Descartes, “a alma só se ausenta, quando se morre, porque esse calor cessa, 

porque os órgãos que servem para mover o corpo se corrompem”.
59

 

     Um corpo humano vivo, portanto, sujeito da Medicina cartesiana, é um corpo que possui 

certa figura específica, que é divisível, perecível e que, por fim, encontra-se unido a uma 

alma. Ora, qual não é a nossa surpresa quando, num misterioso artigo das Paixões, Descartes 

afirma justamente o contrário: 

[...] a alma está verdadeiramente unida ao corpo todo, e que não se pode 

propriamente dizer que ela esteja em qualquer de suas partes com exclusão de 

outras, porque o corpo é uno e de alguma forma indivisível, em virtude da 

disposição de seus órgãos, que se relacionam de tal modo uns com os outros 

que, quando algum deles é retirado, isso torna o corpo todo defeituoso; e 

porque ela é de uma natureza que não tem qualquer relação com a extensão 

nem com as dimensões ou outras propriedades da matéria de que o corpo se 

compõe, mas apenas com o conjunto de seus órgãos, como transparece pelo 

fato de não podermos de maneira alguma conceber a metade ou um terço de 

uma alma, nem qual extensão ocupa, e por não se tornar ela menor ao se 
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cortar qualquer parte do corpo, mas separar-se inteiramente dele quando se 

dissolve o conjunto de seus órgãos. (DESCARTES, R. 1973, P. 238).
60

 

     Este trecho enuncia ao menos duas teses polêmicas: primeiro, o fato de que a alma não 

possui uma sede única no corpo, mas, ao contrário, está unida à totalidade de suas partes, 

estabelecendo alguma relação com o conjunto de seus órgãos; segundo, a de que o corpo 

humano, em virtude de sua disposição de órgãos, é uno e indivisível. A primeira tese 

estranhamente parece conferir algum grau de materialidade à alma. Afinal, como ela pode ser 

unida – e não simplesmente adicionada – ao corpo se não compartilhasse minimamente de sua 

essência? Para ter alguma relação com o conjunto de seus órgãos a alma não deveria ser, por 

isso mesmo, extensa? Ora, mas Descartes nega isto ao final do trecho, quando a firma que não 

se pode dividir a alma em partes e reforçando que a morte humana não é causada e nem 

mesmo implica seu perecimento. Embora nosso foco, neste instante, não seja retornar à 

questão da conceptibilidade da união – pois já concluímos que, via entendimento, é 

impossível apreendê-la– esta declaração de Descartes se comunica em algum grau com o que 

diz a Elisabeth em 1643. Quando pergunta sobre a possibilidade de interação entre as 

substâncias, Elisabeth afirma que, para ela, é mais fácil conferir materialidade à alma do que 

imaterialidade ao corpo. Ora, Descartes responde autorizando sua sugestão: conceber a alma 

como “material” é um modo aproximado de compreendê-la enquanto unida ao corpo. Desta 

maneira, os atributos de extensão e pensamento não são considerados a partir de suas 

respectivas substâncias, mas visa-se apenas a mistura delas, que consequentemente reduz, ao 

menos do ponto de vista existencial, uma propriedade à outra. Por isso, diz Descartes a 

Elisabeth, que “queira livremente atribuir esta matéria e esta extensão à alma; pois isto não é 

mais do que concebê-la unida ao corpo”.
61

 A união não justapõe duas substâncias, mas as 

mistura numa única totalidade. Acima, Descartes, da mesma forma, parece estar se referindo à 

união, ao composto de corpo e alma, no qual a alma estabelece alguma relação com “o 

conjunto dos órgãos” corporais, isto é, com o corpo humano como um todo. 

     A segunda tese é mais problemática ao nosso intento. Descartes não só confere 

indivisibilidade ao corpo humano, o mesmo que, no Resumo e nas Respostas, disse ser 

perecível, como parece justificar sua unicidade pelo mesmo argumento, qual seja, a 

disposição de seus órgãos. Para que este trecho faça algum sentido, é preciso que o “corpo 

humano” aqui referido seja diferente do corpo humano de que se trata nestes outros trechos, já 

que seria no mínimo absurdo atribuir este grau de contradição tão manifesta ao autor. Neste 
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aspecto, nem o artigo 30 das Paixões, tampouco os demais artigos desta obra, não nos 

ajudam. Para compreender este outro sentido de corpo humano, diferente dos dois primeiros 

que trabalhamos em nosso Capítulo I, temos de recorrer a uma carta a Mesland de 9 de 

fevereiro de 1645. Nela, Descartes considera o significado da expressão “corpo humano”. Ele 

começa por notar que a expressão “corpo” é especialmente equivocada para se referir ao que é 

o corpo humano. Isso porque corpo envolve necessariamente divisibilidade, quer dizer, trata-

se apenas de uma “parte determinada da matéria”, que, caso sofra alguma tipo de 

modificação, não será mais o mesmo corpo em termos de identidade numérica. Já “corpo 

humano” se refere a outra entidade: 

Mas, quando falamos do corpo humano, não compreendemos uma parte 

determinada da matéria, que possua uma grandeza determinada, mas somente 

toda a matéria que está em conjunto unida à alma deste homem; de sorte que, 

ainda que esta matéria mude, e que sua quantidade aumente ou diminua, 

creiamos sempre que é o mesmo corpo, idem numero, na medida em que ele 

permanece substancialmente em conjunto e unido a mesma alma; e cremos 

que este corpo é todo inteiro, na medida em que possui em si todas as 

disposições requeridas para conservar esta união. (AT, IV, 166). 

     Este novo sentido de corpo humano se refere, portanto, ao corpo humano na medida em 

que está unido à alma. Sua indivisibilidade não é existencial, pois um acidente poderia 

facilmente privá-lo de um de seus membros, mas sim ontológica. É esta união com a alma que 

garante a identidade diacrônica do corpo, isto é, ao fato de podermos afirmar que, apesar das 

diversas variações materiais, trata-se do corpo do mesmo indivíduo. Há indivisibilidade 

porque a retirada de uma de suas partes, que não seja uma parte central que implique a sua 

morte, gera não um novo corpo, mas sim o mesmo corpo defeituoso. Creio que o argumento 

de Descartes, nesta passagem, é ainda mais específico do que possa parecer. Com este sentido 

de corpo humano ele não está se referindo à substância corpórea pura ou impura, mas sim ao 

corpo deste indivíduo particular, que, além de compartilhar uma série de características gerais 

relativas a todos os corpos humanos, possui uma singularidade ainda maior: a de ser o meu 

corpo, o corpo dela ou dele, os nossos corpos, etc. A diferença que este corpo humano 

estabelece com o corpo humano perecível não é o fato de um estar unido à alma e o outro não 

– mas sim ao tipo de relação que, estando unido, constrói com ela. Concluímos que o corpo 

humano que perece está, no espaço e no tempo, unido à alma: esta é, afinal de contas, uma das 

características do corpo humano vivo. No entanto, ele conserva sua essência de coisa extensa, 

e é neste sentido que pode ser dito divisível. Já esta terceira acepção de corpo, reivindicada na 

carta a Mesland, está não só existencialmente, mas ontológica e conceitualmente unido à 

alma: a ponto de quase não podermos fazer distinção entre a alma e o corpo, entre o que é ou 

não extenso, pois se trata de uma mistura total. A afirmação de que esta é mais uma maneira 
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de conceber o corpo humano é deveras infeliz: na verdade, dizer que se compreende o “corpo 

humano enquanto unido à alma” é o mesmo que dizer que se compreende o “composto 

humano”. É por isso que a argumentação cartesiana começa afirmando que usar o termo 

“corpo” para se referir ao “corpo humano” enquanto entidade indivisível não é correto. 

Deveríamos dizer, então, composto humano.  

     Nosso propósito era estabelecer o sujeito da Medicina cartesiana. Esta discussão, que 

percorreu a pluralidade de acepções para a expressão corpo e corpo humano ensaiadas por 

Descartes nos permitiu concluir que, dentre aquilo que já estabelecemos no capítulo I e os 

novos sentidos conquistados neste capítulo, a Medicina cartesiana se refere ao corpo humano 

vivo, entendido em seu segundo sentido, a saber, como substância impura e perecível. Trata-

se de um corpo humano que mantém sua integridade ontológica e conceitual – não se mistura, 

do ponto de vista de sua essência, com a alma – mas que, existencialmente, está em íntima 

conexão com ela. Só ele pode ser objeto da Medicina porque só ele é perecível – o que nos 

levará a concluir que a Medicina tem de levar em conta a interação entre as duas substâncias 

caso queira conhecer o corpo, detectar e curaras doenças de que é vítima.  

    Falta, agora, mostrar em que sentido esta Medicina é uma ciência autônoma. Diversos 

comentadores enfatizam o fato de que o fracasso do projeto médico inicial de Descartes o fez 

transformar sua Medicina numa espécie de Moral. Já tratamos do modo como podemos 

questionar, primeiro, o conteúdo deste projeto inicial – que jamais parece ter sido de 

orientação puramente mecânica – bem como a ideia de que há um “fracasso”. Não se pode 

negar, no entanto, que um interesse diverso ocupou as investigações médicas cartesianas nos 

anos finais de sua vida. Seu interesse se reorientou para uma Medicina mais existencial, quer 

dizer, mais psicossomática – concentrada nas interações entre espírito e corpo – e naturalista. 

Através de uma terapia racional apresentada sobretudo na correspondência com Elisabeth, 

esta Medicina psicossomática encontra nas paixões a origem das indisposições físicas; 

sustentando, por exemplo, que a tristeza é a principal causa da febre lenta. Do mesmo modo, 

os mecanismos de cura envolvem, além de certos remédios naturais, tais como certa 

alimentação, regimes de sono e outras práticas aplicadas pelo próprio Descartes, exercícios 

espirituais, tais como a estratégia do regarder du biais, que trataremos amplamente adiante, 

que pudessem reverter o estado de tristeza. Estes conselhos se aproximam muito da terapia 

proposta como remédio das paixões no Tratado das Paixões – um texto, a princípio, dedicado 

à Moral. Por que, então, esta Medicina não pode ser pensada como uma espécie de Moral 

potencializada, capaz não só de nos fazer agir bem, mas também de retardar nosso 
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envelhecimento, já que nos previne de uma série de doenças? Creio que esta indagação só 

poderá ser rigorosamente respondida depois de analisarmos não apenas o conteúdo da 

Medicina cartesiana, mas também o de sua Moral – o que faremos tanto na próxima seção 

quanto nos dois próximos capítulos. Só assim teremos uma base de comparação sólida para 

afirmar que Medicina e Moral são ciências autônomas com esquemas programáticos distintos. 

Por ora, gostaria apenas de tecer apenas duas observações; que já adiantarão o percurso deste 

trabalho. Em primeiro lugar, a ideia de que a Medicina é um ramo da Moral não é, ao menos 

não terminologicamente, autorizada por Descartes. De seu próprio punho, não encontramos 

nenhuma referência em que explicitamente afirme que substituiu sua Medicina por sua Moral. 

Ao contrário, encontramos diversos momentos em que trata destas como ciências 

qualitativamente distintas. Lembremos, por exemplo, da metáfora da árvore da Filosofia: lá, 

Moral e Medicina constituem, cada uma, galhos diversos que nascem de um mesmo tronco, a 

saber, da Física. Trata-se de um texto de 1647, ou seja, de um contexto já tardio do 

pensamento cartesiano. Não seríamos ingênuos de passar desta desautorização terminológica 

para uma inexistência conceitual. Descartes pode perfeitamente não ter sustentado a redução 

de uma ciência à outra, mas ter, na prática, o feito. Como disse, avaliar se esta redução 

ocorreu ou não dependerá de uma análise conteudística que não empreenderemos agora.  

     A segunda observação relevante é a de que, pelo menos de direito, Medicina e Moral 

possuem télos diversos. O texto que embasa esta hipótese é justamente aquele normalmente 

usado para justificar a substituição da Medicina pela Moral, ao menos por Gilson e Gueroult. 

Leiamos atentamente sua declaração A Chanut em 15 de junho de 1646: 

Todavia, a fim de que não pareça que eu queira vos desviar de seu projeto, 

vos direi, em confidência, que a noção da física que tentei adquirir me serviu 

grandemente para estabelecer fundamentos certos na moral; e que estou mais 

satisfeito neste ponto que em muitos outros no tocante à medicina, aos quais, 

não obstante, empreguei muito mais tempo. De modo que ao invés de 

encontrar os meios para conservar a vida, encontrei outro, muito mais 

simples e mais seguro, que é de não temer a morte; sem, todavia, ser triste, 

como o são ordinariamente aquelas cuja sabedoria é retirada dos 

ensinamentos de outrem, e apoiada em fundamentos que não dependem senão 

da prudência e da autoridade dos homens. (AT, IV, 441-442). 

     Ainda que Descartes confesse estar ligeiramente decepcionado com sua Medicina, campo 

ao qual se dedicou com muito mais afinco, não afirma que a substituiu por uma Moral. O 

trecho nos autoriza somente a sustentar que a Moral possui fundamentos mais seguros se 

comparada à Medicina, mas não que o conteúdo de uma foi reduzido ao de outra. O que nos 

interessa especificamente, no entanto, é outro aspecto: a associação entre a ideia de conservar 

a vida e a Medicina e a de não temer a morte e a Moral. São estas as duas grandes finalidades 
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práticas de cada ciência. Enquanto que a Medicina, como cansamos de observar em diversos 

trechos, se preocupa em conservar a vida, através do conhecimento e prevenção das doenças, 

a Moral deve propor uma espécie de educação para não temer a morte. Estas duas ideias nos 

parecem sugestivas para começarmos a pensar possíveis diferenças fundamentais entre as 

ciências práticas. Na medida em que pretende preservar a vida, cultivando a saúde do 

composto, a Medicina tem uma função mais ligada ao homem em sua condição finita, quer 

dizer, na medida em que ele é perecível. Já a Moral parece se comunicar com algo que 

transcende a existência mundana, ou seja, com o que há de infinito no homem. Já concluímos, 

em nossa seção metafísica prévia, que esta faceta infinita do homem corresponde à sua 

vontade, que é sua faculdade que justamente o faz se aproximar, resguardadas as devidas 

proporções, de Deus. Assim, é razoável esperarmos que a Moral cartesiana consista numa 

espécie de educação de sua vontade infinita de forma a não temer a morte. Esta ideia de uma 

Moral que transcende o mundo soa, num primeiro momento, particularmente suspeita, se 

pensarmos que um pensamento moral deve justamente fundamentar a conduta humana em 

vida. Demonstraremos, em seu devido lugar, como esta Moral cartesiana é múltipla, se 

comunicando ora com o aspecto individualista do homem, ora com seu comportamento social 

e público. Neste momento, precisaremos complementar a passagem da carta a Chanut com 

outra, a saber, a carta a Mersenne de 9 de janeiro de 1639, na qual Descartes não afirma 

somente que sua Moral consiste em criar meios para não temer a morte, mas sim “amar a vida 

sem temer a morte”.
62

 Veremos como a Moral poderá comportar em seu interior intenções tão 

distintas, que parece, inclusive, se opor. Por ora, basta que retenhamos a seguinte ideia: o que 

pode separar Moral de Medicina é as diferentes relações que criam com a morte – a primeira, 

que busca uma educação para não teme-la, espécie de resignação sábia; e a segunda, que visa 

justamente evita-la por meio da conservação do composto de alma e corpo. 

1.4. O caso Elisabeth 

     Em sua introdução à tradução inglesa da correspondência entre Descartes e Elisabeth, 

também de sua autoria, Lisa Shapiro contrapõe o caráter privado destas epístolas ao intento 

público das cartas trocadas entre Descartes e outros interlocutores, de algumas filósofas de 

sua época e, por último, do próprio cânone da correspondência filosófica. Basta lembrarmos 

das Objeções & Respostas e dos inúmeros prefácios de obras cartesianas que são também 

cartas públicas: Carta-dedicatória e Carta-Prefácio dos Princípios da Filosofia, Carta aos 
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senhores Deão e doutores da sagrada faculdade de teologia de Paris que antecedem as 

Meditações e até mesmo as cartas enviadas por um anônimo, assim como as respostas 

cartesianas subsequentes, que prefaciam as Paixões da alma. Ademais, Shapiro remonta a 

Mary Astell e a Margareth Cavendish: a primeira publica, em 1695, sua carta a John Norris 

sobre o amor de Deus; ao passo que a segunda, em 1664, lança suas Cartas Filosóficas – que, 

embora fictícias, se apropriam do gênero de modo a dissipar as fronteiras entre o que se 

entende por correspondência pública e privada. As cartas de Platão, Sêneca e Cícero, de um 

ponto de vista mais amplo, também foram pensadas enquanto documentos públicos. Em 

contrapartida, as cartas de Elisabeth a Descartes só se tornaram disponíveis tardiamente, em 

1879, por iniciativa de Foucher de Careil. Mesmo Clerselier, primeiro editor póstumo de 

Descartes, ao publicar, entre os anos de 1657 e 1667, o volume integral de suas cartas, não 

pôde oferecer também as respectivas respostas de Elisabeth. Isto parece ter se dado por opção 

da própria: logo após a morte de Descartes, Chanut envia uma carta a Elisabeth na qual 

menciona ter encontrado suas cartas em seu conjunto de papéis. Não temos a resposta de 

Elisabeth, mas sabemos, pela carta seguinte de Chanut, que seu desejo era de que as cartas lhe 

fossem reenviadas tal como foram encontradas. Chanut a obedece, mas não deixa de insistir 

no fato de que seria de extremo interesse público conhecer as discussões de ambos, pois 

acreditava que, no futuro, a filosofia cartesiana seria aceita como verdadeira por todos. Ele 

também demonstra certa curiosidade no conteúdo específico das cartas; pois, embora já 

conhecesse algumas, a saber, aquelas que Descartes enviou, sem pedir autorização prévia a 

Elisabeth, a ele e a Rainha Cristina, gostaria de poder conhecer melhor aquela que foi 

classificada por Descartes como a única que compreendeu a totalidade de sua filosofia. As 

razões para este cuidado com sua correspondência, da parte de Elisabeth, parecem ser o fato 

de que continham informações muito particulares sobre sua vida e sua conduta: desde sua 

insatisfação com a conversão de seu irmão ao catolicismo à suas frequentes indisposições 

físicas e mentais. Estas últimas, em especial, motivam as discussões médicas das cartas; e será 

preciso esboçar, nas próximas linhas, alguns dados biográficos de Elisabeth que nos 

auxiliarão a traçar seu quadro clínico.  

a. Inimigos domésticos 

     Do ponto de vista das discussões médicas, a correspondência entre Descartes e Elisabeth 

pode ser dividida em dois grandes blocos. O primeiro se inicia ao fim do primeiro semestre de 

1644 e segue até meados de 1645. O segundo começa em 1646 e terá ressonâncias até o ano 

de 1649. O que nos possibilita realizar esta distinção tão exata é justamente o estado de saúde 
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de Elisabeth. Entre 1644 e 1645, que são também os primeiros anos da correspondência entre 

ambos, Elisabeth enfrentava um longo período de fragilidade física e mental. Este quadro será 

revertido apenas ao final de 1646, quando a própria Elisabeth, devido a viagem que 

empreendeu para Berlin, admite finalmente poder pôr em prática com sucesso os princípios 

médicos enunciados por Descartes desde 1644. Desta forma, não podemos abordar estes 

princípios sem antes conhecer os detalhes da vida de Elisabeth em cada período mencionado. 

Uma tabela com a divisão temática da correspondência, contendo as referências cronológicas 

precisas, pode ser encontrada na seção de anexos deste trabalho. 

     Elisabeth Simmern van Pallandt, princesa da Boêmia, nasceu em 26 de dezembro de 1618 

em Heidelberg, no seio de uma família protestante. Filha de Frederick V e Elizabeth Stuart, 

passou seus primeiros dez anos de vida na companhia de seu irmão Karl Ludwig e de sua tia 

Elisabeth Charlotte em Berlin. Ela provém de uma família de treze filhos, dois deles mortos 

ainda na infância, que incluía cinco mulheres e oito homens; sendo a mais velha entre as 

irmãs. Seu pai e sua mãe ficaram conhecidos como o rei e a rainha de inverno, uma vez que 

exerceram o cargo apenas durante este período para logo depois se exilarem em Haia devido a 

uma série de conflitos políticos que culminaram na Guerra dos Trinta Anos. São poucas as 

informações sobre a educação que Elisabeth recebeu em sua infância, mas sabe-se que foi 

instruída, segundo Shapiro
63

, em pintura, música, dança e em uma variedade de línguas que 

certamente incluíam latim, grego, francês, inglês e alemão. Shapiro também arrisca a hipótese 

de que teria aprendido lógica, matemática, política, filosofia e ciências. Graças ao testemunho 

que nos fornece sua irmã Sofia em suas memórias, sabemos que era conhecida em sua família 

por ser muito afeita aos estudos, o que lhe rendeu desde jovem o apelido de “la grecque” (a 

grega). O termo fazia referência não apenas ao seu conhecimento da língua grega, como 

também da própria filosofia.  

     Em 1628, Elisabeth passa a viver com seus pais em Haia. A Holanda, neste período, 

agregava uma variedade de artistas, filósofos, cientistas e demais intelectuais, além de 

indivíduos das mais diversas orientações religiosas, incluindo católicos, calvinistas e judeus, 

funcionando como uma espécie de refúgio para aqueles que temiam perseguições políticas em 

outras localidades da Europa. Supostamente, este é o caso do próprio Descartes, que parece 

ter escolhido o país para viver uma vida retirada e dedicada à sua própria instrução.
64

 Carol 
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Pal
65

, em seu excelente livro sobre a república das letras do século XVII, enfatiza a 

importância estratégia da corte exilada para o desenvolvimento destas atividades intelectuais. 

A rainha, que desde os anos trinta já era viúva, contribuiu decisivamente para a organização 

de encontros entre as personalidades doutas da época. A tolerância e o pluralismo verificados 

na Holanda se davam em grande parte, conforme revelam alguns testemunhos da época 

elencados por Pal, pelo fato de o país travar intercâmbios comerciais e bélicos que o 

impediam de fomentar disputas internas, diferentemente de outros países da Europa onde 

também proliferavam um bom número de intelectuais, como é o caso da França. Tal cenário, 

é claro, não pode ser admitido sem reservas, uma vez que o próprio Descartes não deixou de 

ser perseguido, em 1647, por um grupo de teólogos que o acusavam de ateísmo – evento que 

ficou conhecido como a querela de Utrecht. A reação dos membros da Escola é, inclusive, 

uma das razões por ele elencadas para não escrever seu Tratado da Erudição
66

, no qual, até 

onde podemos supor, apresentaria de forma sistemática suas críticas à filosofia escolástica que 

encontramos espalhadas por diversas de suas obras.  

     Elisabeth, muito embora tenha recebido em 1633 uma proposta do rei Wladislav da 

Polônia, jamais se casou. Recusou tão logo descobriu que os estados poloneses, mas não o rei 

em si, somente a aceitariam caso ela concordasse em se converter ao catolicismo. De todo 

modo, ainda que disposta a casar desde que pudesse resguardar sua fé, os assuntos teóricos e 

políticos parecem ter ocupado seu tempo e seu interesse. Em 1634, com apenas dezesseis 

anos, Elisabeth organizou uma discussão entre Descartes e John Dury, ministro protestante 

escocês, a respeito do tema da verdade. Os dois possuíam orientações teóricas e religiosas 

opostas: o primeiro era um católico que pretendia encontrar a verdade na matemática e o 

segundo um protestante que defendia ser possível encontra-la nas Escrituras.
67

 Esta 

informação pode sugerir o interesse de uma Elisabeth particularmente jovem por tópicos 

filosóficos centrais de sua época. Descartes, no entanto, não foi o único intelectual célebre 

com quem Elisabeth travou contato. Em 1640, Edward Reynolds dedica seu Tratado das 
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Paixões e das Faculdades da Alma humana a ela; um tema ao qual parecia nutrir particular 

interesse, pois o retoma em sua correspondência com Descartes especialmente a partir de 

1645. Aparentemente recebeu alguma tutoria de Huygens, uma vez que ele não só vivia 

próximo, em Haia, como também se correspondeu com ela. Conheceu pessoalmente Anna 

Maria van Schurman e constituiu, ao seu lado e de Marie du Moulin e de Dorothy Moore, 

uma espécie de república das letras feminina. Embora não autorizadas a frequentar as 

universidades, estas mulheres participavam dos salões, e era comum que mantivessem uma 

espécie de regime informal de tutoria com algum filósofo ou teórico já estabelecido. Assim, 

Elisabeth se correspondia com Descartes; enquanto que Anna Maria van Schurman com 

Voetius. Cabe acrescentar que elas também se comunicavam epistolarmente entre si, motivo 

pelo qual Pal adiciona mais três mulheres ao círculo da república das letras feminina da 

Holanda do XVII que não frequentavam presencialmente tais reuniões, a saber, Marie de 

Gournay, Bathsua Makin e Lady Ranelagh.  

     Em 1643, quando começa a se corresponder com Descartes, Elisabeth está interessada em 

sanar algumas dúvidas a respeito da interação mente-corpo. Ela havia lido suas Meditações e 

conseguiu entrar em contato epistolar com ele através de Pollot. Muito rapidamente, os temas 

saíram da consideração de um problema matemático ainda em 1644 para sua saúde debilitada. 

Em 8 de julho de 1644, segundo a classificação da edição de Shapiro, Descartes faz referência 

a uma carta perdida de Elisabeth, na qual ela o informa de certa indisposição no estômago. 

Após a resposta de Elisabeth em agosto de 1644, Descartes só volta a entrar em contato com 

ela no ano seguinte, em maio de 1645, alegando ter se perdido em sua solidão e não ter tido 

notícias de que Elisabeth havia passado um longo tempo doente. A partir deste evento, nesta 

mesma carta, Descartes passará a fornecer conselhos médicos para Elisabeth, inaugurando 

toda uma patologia e uma terapêutica muito próxima daquela que ele parece ter aplicado a si 

mesmo. Não nos deteremos, ainda, no conteúdo destas ciências; pois nos interessa pontuar 

exatamente qual a doença de Elisabeth e quais suas causas do ponto de vista de sua biografia. 

Ora, Descartes se mostra inicialmente perplexo com o fato de um espírito tão virtuoso – no 

sentido materialista da expressão, quer dizer, virtude entendida como potência e não como 

categoria moral – esteja alojado num corpo tão frágil. Ao tentar detectar as possíveis causas 

de sua indisposição, Descartes usa a expressão “inimigos domésticos” para classificá-las. Ao 

contrário dos médicos com os quais Elisabeth se consultou, Descartes é rápido em definir sua 

doença:  
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[...] e a obstinação da fortuna a perseguir vossa casa vos dá continuamente 

motivos de desavença que são tão públicos e tão escandalosos que não é 

necessário usar de muitas conjecturas nem ser forte nos negócios para julgar 

que é nisto que consiste a principal causa de vossa indisposição. (AT, X, X). 
68

 

     Em resposta, Elisabeth elogia a perspicácia de Descartes para detectar as causas de sua 

indisposição e também para fornecer os remédios adequados. Ela passa, então, de forma até 

mesmo humilhante, a enumerar uma série de defeitos de sua constituição física e de seu 

temperamento que contribuem para sua doença. Em primeiro lugar, ela afirma possuir um 

corpo “imbuído de uma grande parte das fraquezas do meu sexo”. Elisabeth usa a expressão 

mais de uma vez no contexto de sua correspondência com Descartes, sem jamais deixar claro 

que fraquezas são essas. Ela prossegue afirmando que são estas “fraquezas” que a fazem se 

deixar dominar muito facilmente pelas aflições da alma. Junta-se a isto um “temperamento 

sujeito às obstruções”, a vida num local cujo ar não é muito saudável e, por fim, a 

impossibilidade de praticar exercícios. Afora estas explicações de ordem imediatamente 

física, Elisabeth faz referência à condição em que vivia sua família no ano em questão. Sua 

casa não está “restituída” e seus parentes vivem em miséria. Ela emprega continuamente seu 

tempo com atividades “tão irritantes” que não sobra tempo para se dedicar como gostaria aos 

seus estudos. Essa listagem, além de outros fatores não inteiramente conhecidos por 

Descartes, faz com que, ao contrário do que ele imagina, seja surpreendente que um espírito 

tão frágil como o dela e tão submetido às desgraças da fortuna tenha sobrevivido por tanto 

tempo num corpo igualmente débil. 

     Para além do primeiro conjunto de razões físicas, as quais não temos como perseguir, 

podemos formular alguma ideia das demais causas. Ora, a família de Elisabeth vivia na 

condição de exilada em Haia, recebendo dinheiro através de outro parente, a saber, Charles I, 

rei do território que compreendia à Inglaterra, Escócia e Irlanda de 1625 até sua decapitação 

em 1649. Este enfrentava, à época da correspondência, a Guerra Civil Inglesa, o que 

contribuiu para instaurar uma espécie de crise financeira entre os familiares mais próximos de 

Elisabeth. A campanha que liderava dependia diretamente de taxação da população. Como 

estas taxas eram feitas através de atos parlamentares e como o parlamento foi dissolvido e 

logo depois se voltou contra ele, Charles I tentou em vão impor ele mesmo estas taxas. Assim, 

se viu sem recursos para continuar sua campanha e para manter financeiramente seus 

familiares. Este conflito se estendeu para seu descendente, Charles II, que em 1649, já na 

Escócia, perdeu uma batalha para Cromwell. Somente dois anos depois da morte de Cromwell 
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em 1658, isto é, em 1660, Charles II pôde restaurar a monarquia na Inglaterra e assumir o 

trono de rei. Cabe acrescentar que dois dos irmãos de Elisabeth, Rupert e Maurice, lutaram na 

guerra ao lado de seu tio, o que era mais um motivo para endossar suas preocupações. Além 

da crise econômica e de sua posição política insegura, Elisabeth desempenhava uma série de 

funções políticas, as quais ocupavam seu tempo, que são provavelmente as atividades 

“irritantes” de que reclamava em 24 de maio de 1645. Assim, por exemplo, em 1640 ela 

trocava cartas com Thomas Roe, que negociava a soltura da prisão de seus dois irmãos, nesta 

condição devido ao término trágico da guerra.
69

  

     Todas estas circunstâncias externas contribuíam para gerar o quadro de melancolia de 

Elisabeth. Há pelo menos dois momentos, no bloco inicial das cartas médicas, em que a 

melancolia surge como tema: nos dois casos por Elisabeth. Em 22 de junho de 1645, ela 

confessa que as cartas de Descartes servem “sempre como remédio para a melancolia”
70

; e, na 

mesma, um pouco mais adiante, confessa ser necessário empregar sua mente com cuidado 

durante a ingestão das águas de Spa – remédio corporal de que trataremos mais a frente –, sob 

pena de tornar seu estado ainda mais melancólico. A melancolia aparece, na correspondência 

integral, em mais dois momentos, desta vez da parte de Descartes. Em sua carta de novembro 

de 1646, já no segundo bloco das cartas médicas, Descartes, ao comentar rapidamente o poder 

de alguns remédios corporais, afirma que tanto o ácido quanto o ferro das águas de Spa 

servem para contrair o baço e dissipar a melancolia. Em todas estas menções, a melancolia 

parece se referir ao mesmo estado espiritual: trata-se de uma espécie de tristeza prolongada; o 

que poderíamos identificar contemporaneamente como um quadro depressivo. Não é assim, 

no entanto, que em 18 de agosto de 1645, Descartes define os melancólicos: 

Mas ele [Zenão] representa esta virtude de maneira tão severa e tão inimiga 

da voluptuosidade, compreendendo todos os vícios como iguais, que não há, 

me parece, senão os melancólicos ou os espíritos inteiramente separados do 

corpo que podem ser seus seguidores. (AT, IV, 276).
71

 

     Aqui, melancolia é sinônimo de extrema insensibilidade. Os melancólicos são aqueles cujo 

espírito está tão distante do corpo que não são capazes de ter quaisquer sensações, funções 

justamente da união íntima entre a substância pensante e a extensa. Um pouco de 

conhecimento histórico do que significava, à época, classificar um indivíduo como 
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melancólico facilmente nos levaria a concluir que melancolia é sinônimo de loucura.
72

 O caso 

de indivíduos que imaginam ter corpo de vidro, isto é, que creem ter o espírito separado do 

corpo, não é desconhecido do leitor do XVII. Robert Burton cita este exemplo em seu The 

Anatomy of Melancholy. Um exemplo não científico relevante, mas também do mesmo 

período, é o de Miguel de Cervantes. Em suas Novelas Exemplares, a narrativa O licenciado 

Vidraça, conta o caso de um douto, tão afeito às especulações espirituais, que chegou ao 

ponto de acreditar que possuía o corpo todo formado de vidro. Ettore Lojacono
73

, em suas 

notas críticas à Recherche, enfatiza que, na base da compreensão do fenômeno da melancolia, 

estava a teoria dos quatro humores da antiguidade. É a dita bile negra a responsável por criar 

determinados estados de espírito, que incluem desde a inclinação criativa ao total 

desregramento do espírito. Estas diferentes consequências são enfatizadas por duas tradições 

distintas: a primeira é verificada em Aristóteles e a segunda entre os estóicos. Lojacono crê 

que Descartes claramente se insere na tradição estóica, para quem a melancolia era 

simplesmente uma doença espiritual muito comum no meio erudito. No entanto, cabe lembrar 

que também na correspondência com Elisabeth, embora ele não classifique este estado 

propriamente como melancólico, o autor assume que a agitação dos espíritos animais ocorrida 

durante uma das doenças de Elisabeth pode ter sido responsável por uma alteração de 

humores que a faz se inclinar a escrever versos.
74

 

     O tema da loucura, em Descartes, nos faz imediatamente recordar da discussão travada 

entre Foucault e Derrida em torno de seu estatuto argumentativo e histórico na Primeira 

Meditação. Enquanto que, para o primeiro, Descartes excluía a hipótese da loucura tomando-a 

sem reservas como um exemplo absurdo, sendo, desta forma, um signo do movimento de 

exclusão da loucura característico da idade clássica, para o segundo o argumento consistia 

justamente em incluir a loucura como hipótese argumentativa válida, a ser retomada e 

radicalizada com o argumento do sonho. O texto nos revela o seguinte: 

E como poderia eu negar que estas mãos e este corpo são meus? A não ser, 

talvez, que eu me compare a esses insensatos, cujo cérebro está de tal modo 

perturbado e ofuscado pelos negros vapores da bile que constantemente 

asseguram que são reis quando são muito pobres; que estão vestidos de ouro 

e de púrpura quando estão inteiramente nus; ou imaginam ser cântaros ou ter 
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um corpo de vidro. Mas quê? São loucos e eu não seria menos extravagante 

se me guiasse por seus exemplos. (DESCARTES, R. 1973, P. 94).
75

 

     A tradução precisa ser corrigida num ponto essencial: o texto latino afirma 

categoricamente “os negros vapores da bile” e não “os vapores da bile negra”.
76

 Tal correção 

nos permite associar a concepção de melancolia cartesiana, por exemplo, a Rufus d’Éphèse, 

para quem o acúmulo da bile negra era um signo ou bem uma consequência da melancolia, 

além de manter a conexão já traçada com a teoria dos quatro humores. Para complementar o 

quadro da concepção de melancolia cartesiana, há, por fim, a fala de Eudoxe na Recherche. 

Ele menciona o caso destes “melancólicos que pensam ser jarras ou bem possuir alguma parte 

do corpo de uma grandeza enorme; eles julgariam que o veem e que o tocam tal como o 

imaginam”.
77

 Tanto nas Meditações quanto na Recherche, o exemplo dos melancólicos surge 

quando para listar uma série de exemplos que contestem a validade do conhecimento advindo 

da sensibilidade. O argumento da loucura é nada mais que um passo, um grau de radicalização 

da dúvida hiperbólica, que, após ser aumentado pelo argumento do sonho e da imaginação, 

verá sua expressão máxima na figura do Deus enganador. Quanto ao melancólico, podemos 

completar nossa caracterização afirmando que se trata de um indivíduo acometido pelos 

negros vapores da bile, que reside no terreno da distinção substancial, mais particularmente 

apegado ao seu espírito, a ponto de crer que seu corpo é de estrutura tão frágil como o vidro 

ou mesmo de situações absolutamente contrárias – se crê rei quando pobre e nu quando 

vestido – àquilo que verdadeiramente se passa.  

     Seria este, no entanto, o caso de Elisabeth? As cartas nos permitem afirmar que não. Neste 

ponto, Darriulat poderia ter se demorado um pouco mais em enfatizar os aspectos distintos da 

melancolia de Elisabeth de seu estereótipo até certo ponto corroborado por Descartes. 

Elisabeth enfrentava diversos problemas pessoais, mas nenhum deles a fez sucumbir à 

insensatez. Sua melancolia, contrariamente àquela dos indivíduos vulgarmente definidos 

como “melancólicos” no XVII, se relacionava mais com certa tristeza profunda devido às 

circunstâncias externas e a certa fragilidade física do que propriamente com a loucura. Ainda, 

sua melancolia é típica apenas dos primeiros anos de sua correspondência com Descartes. Em 

                                                           
75

 Grifo meu. AT, X, X. 
76

 Cf. DARRIULAT, J. 1996, P. 467. 
77

 « Puisqu’il ne suffist pas de vous dire que les sens nous trompent em certaines occasions, où vous 

l’appercevés, poour vous faire craindre qu’ils ne le facent aussy en d’autres, sans que vous le puissiés 

reconoistre, je veux passer outre, pour scavoir si vous n’avés jamais veu de ces melancholiques, qui pensent estre 

cruches ou bien avoir quelque partie du corps d’une grandeur enorme ; ils jureroient qu’ils le voyent et qu’ils le 

touchent ainsy qu’ils imaginent ». In : DESCARTES, R. 2009, P. 90. 



110 
 

setembro 1646
78

, Elisabeth viaja a Berlin para passar um tempo com sua tia Elisabeth 

Charlotte, irmã de seu pai Frederick V, com quem passou a maior parte de sua infância.  Ela 

escreve a Descartes em 10 de outubro para lhe informar sobre o sucesso de sua viagem e 

também sobre a agradável estadia que vem passando, pois não vem encontrando obstáculos 

para por em prática as máximas ensinadas por Descartes. A razão disso é que ela está “numa 

casa onde sou querida desde a minha infância e onde todos conspiram para me tratar com 

carinho”.
79

 Após esclarecido o contexto de enunciação das teses médicas cartesianas, 

aplicadas em dois momentos distintos da saúde de Elisabeth, podemos, enfim, avançar o 

conteúdo de sua Patologia e Terapêutica, a começar pela primeira. 

b. Patologia 

     Ao tomar conhecimento, em maio de 1645, que Elisabeth havia passado as semanas 

anteriores enferma, Descartes afirma ter detectado, conforme as informações concedidas em 

outra carta por Pollot, os “sinais (signes) de um mal muito considerável”
80

. As contribuições 

propriamente patológicas da correspondência – que visam esclarecer quais são as causas de 

sua indisposição, bem como sua manutenção no composto – não são tão abundantes quanto as 

terapêuticas. Ainda assim, devem ser mencionadas, uma vez que inauguram uma espécie de 

psicossomática cartesiana: quer dizer, apontam um estado psicológico como a origem de uma 

indisposição física. Portanto, nossa estratégia para fornecer um comentário da patologia 

cartesiana das cartas será a de completar suas passagens assaz sugestivas com teses 

enunciadas em outras obras, particularmente aquelas dedicadas às paixões e à descrição do 

funcionamento do corpo humano.  

     Febre lenta acompanhada por uma tosse seca: estes foram os sinais manifestados por 

Elisabeth durante sua crise em 1645. Comecemos, então, pela febre: qual sua principal causa? 

Segundo Descartes, a tristeza.
81

 A menção desta paixão nos reenvia imediatamente ao seu 

Tratado das Paixões, no qual encontramos definições muito precisas da mesma. Em primeiro 

lugar, paixões da alma são percepções causadas e fortalecidas pela ação de um objeto exterior 

no corpo e da consequente ação do corpo na alma.
82

 São experiências do composto humanos 
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nas quais o corpo age e a alma padece.
83

 Ora, a tristeza, ao lado da admiração, do amor, do 

ódio, do desejo e da alegria, é uma das seis paixões primitivas. Uma paixão é simples ou 

primitiva quando a partir de suas modificações se formam outras paixões particulares. Elas 

são como gêneros a partir dos quais se formarão outras espécies.
84

 A tristeza, em específico, 

pode se desdobrar em inveja, piedade, arrependimento, indignação, cólera, vergonha e pesar.
85

 

A própria tristeza, na verdade, em algum sentido é uma paixão composta, uma vez que todas 

as paixões primitivas derivam inicialmente da admiração, que é a impressão inicial, ainda 

desinteressada, que um objeto externo causa em nós.
86

 A tristeza é uma paixão contrária à 

alegria; e Descartes se utiliza frequentemente da comparação entre ambas de modo a expô-las 

mais corretamente. 

     Nas Paixões, a tristeza é descrita a partir de dois pontos de vista. Primeiro, Descartes se 

concentra em descrevê-la conforme a alma, isto é, da perspectiva daquela que padece de uma 

ação do corpo. Depois, apresentará suas causas mecânicas, o que exigirá a menção à 

circulação sanguínea e consequentemente ao movimento dos ditos espíritos animais através 

dos órgãos do corpo em direção ao cérebro. Uma definição inicial da tristeza, a partir do 

modo como a alma a recebe, é feita no artigo 92. Nos termos de Descartes, a tristeza é “um 

langor desagradável no qual consiste a incomodidade que a alma recebe do mal, ou do defeito 

que as impressões do cérebro lhe representam como lhe pertencendo”.
87

 Estas causas podem 

ser de três gêneros: intelectual, corporal ou adjacente. A tristeza tem uma causa intelectual 

quando provém da opinião de que possui algum mal ou alguma falta qualquer. Neste caso, ela 

é excitada por uma tristeza intelectual que não é uma paixão, mas apenas uma percepção da 

alma, tomada em sentido estrito (isto é, como modificação da substância pensante). A causa 

corporal, por outro lado, não envolve a alma. Quando o corpo está indisposto ou quando a 

temperatura não contribui para a sua saúde, imediatamente gera tristeza na alma. 

Inversamente, quando o corpo está saudável, é comum sentir uma espécie de contentamento 

que não sabemos precisar a origem. Esta é, aliás, uma particularidade da causa corporal: ela 

gera uma tristeza ou uma alegria que, ao contrário da causa intelectual, que nos é 

imediatamente conhecida, não sabemos distinguir qual o mal ou o bem que a gerou. Não é só, 

portanto, o estado da alma que age sobre o corpo, mas também o contrário. Isto explica 

porque a dor é ordinariamente acompanhada da tristeza e o prazer físico da alegria. No 
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primeiro caso, o corpo experimenta uma dor tão violenta, que a alma a interpreta como um 

dano ou sua própria incapacidade para resistir às adversidades externas. Ela representa, assim, 

um mal como lhe pertencendo. O mesmo cabe para a alegria: o prazer corporal testemunha à 

alma sua boa disposição, uma vez que foi forte o suficiente para resistir às ações dos demais 

objetos. Descartes certamente admite que este é o quadro ordinário: há casos em que a dor 

pode gerar alegria e o prazer tristeza. Testemunha-se esta inversão quando, por exemplo, se 

assiste às “estranhas aventuras” representadas no teatro. Comumente experimentamos, nesta 

circunstância, um prazer acompanhado de uma diversidade de paixões, o que inclui até 

mesmo a tristeza e o ódio; e a razão disto parece ser o fato de não reputarmos estes males que 

observamos a nós mesmos, mas a outrem. Por fim, as causas adjacentes também são em 

algum sentido desconhecidas da alma, embora a pertençam. Neste caso, retiramos tristeza ou 

alegria não diretamente da consideração do que representamos como mal ou bem, mas de algo 

que esteja, no cérebro, a esta representação. Assim, por exemplo, os jovens sentem alegria ao 

praticar certas aventuras que consideram difíceis, não por verem nisso um bem imediato, mas 

sim porque o que é difícil está associado à coragem, à felicidade e à força e estes, sim, 

consideram como bens. Da mesma forma, os velhos se alegram quando se lembram dos males 

passados, pois, ao pensarem que puderam resistir, se consideram como fortes, o que também é 

um bem. Os exemplos de Descartes concernem apenas à alegria, mas podemos invertê-los, ao 

menos o último, para compreender também a tristeza. Desta forma, é possível ficar triste se 

lembrando das alegrias passadas, constatando que elas já não lhe pertencem no momento em 

que a consideram.
88

 

     À exceção da admiração, que é uma paixão cerebral, todas as cinco paixões primitivas são 

causadas e/ou mantidas pelo cérebro, coração, baço, fígado e as demais partes envolvidas na 

produção sanguínea. A máquina humana deve ser entendida como um conjunto de órgãos 

extremamente vascularizados. A comunicação das paixões entre corpo e alma ocorre através 

da circulação sanguínea, variando de acordo com sua composição e movimento. O sangue é 

composto de partes mais densas e partes mais sutis. Suas partes mais sutis, também 

denominadas espírito animais, são mais vivas e se movimentam muito depressa. São elas as 

responsáveis por comunicar as paixões ao cérebro, pois conseguem penetrar facilmente em 

seus poros. A variação das paixões se dá porque o sangue pode ser impelido com mais ou 

menos força ao cérebro; e também porque as aberturas do coração podem estar mais largas ou 

mais estreitas. A sua origem histórica da tristeza, assim como a de todas as paixões, remete à 
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vida intrauterina: enquanto que a alegria era a paixão derivada do calor mantido ao receber 

alimento, a tristeza provém justamente da falta deste. Ela faz com que as cavidades do 

coração se estreitem e que sintamos como se ele estivesse sendo apertado por laços. Além 

disso, o sangue que habita as demais veias não é agitado, movendo-se lentamente pelo corpo e 

penetrando muito pouco no coração. Este sangue é formado basicamente por partes muito 

densas, que também não conseguem penetrar as veias com sucesso. A consequência disto, 

para o composto, é um pulso fraco e lento. Por fim, como não há alimento suficiente para a 

manutenção de calor, a produção de sangue fica comprometida, e é apenas o baço que o 

fornece para o coração – o que ainda consegue ser suficiente para manter o calor e impedir o 

indivíduo desmaie. Apesar disso, o estômago, intestino e fígado seguem funcionando 

normalmente, mantendo o apetite. 

    É nestes mesmos termos que Descartes descreverá, na correspondência, as causas 

mecânicas da tosse seca, o resultado da paixão da tristeza:  

[...] creio, como dizia, que apenas isto [representar para si mesmo tragédias 

nas quais todos os atos seriam funestos] seria suficiente para acostumar seu 

coração a se contrair e a suspirar; a partir disso, a circulação do sangue seria 

retardada e desacelerada, e este teria suas partes mais grosseiras unidas umas 

as outras, podendo facilmente obstruir o fígado, se embrulhando e 

permanecendo nos seus poros; e as partes mais sutis, retardando sua agitação, 

poderiam alterar o pulmão e causar uma tosse que, com o tempo, daria boas 

razões para ser temida. (AT, IV, 219). 

     A doença de Elisabeth, então, é uma melancolia, espécie de tristeza profunda derivada da 

representação de objetos tristes e penosos como lhe pertencendo. Esta tristeza altera estreita as 

aberturas de seu coração, fazendo não só com que ele circule menos, mas que sua própria 

composição seja alterada, restando apenas suas partes mais densas. Estas partes obstruem o 

fígado e o pulmão e alteram a temperatura do corpo, daí a febre lenta. Para combater estes 

sintomas, é necessário atuar diretamente sobre a tristeza, que é sua causa. Como sua causa é 

psicológica, Descartes fornecerá uma série de remédios de mesma natureza. É nisto que 

consistirá a terapêutica das cartas.  

    Além da melancolia, principal doença de Elisabeth, ela sofre alguns distúrbios muito 

pontuais em 1646 e 1648. Em 1646, como podemos constatar a partir de sua carta de 29 de 

novembro, ela afirma que a mudança de ares e de dieta fez com que ela contraísse abscessos 

ou apostemas – pequenas bolsas que acumulam pus – nos dedos
89

. O termo no original é 

apostèmes: os Beyssade adicionam uma nota, em sua edição crítica, associando o termo a 
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abcès
90

; ao passo que Lisa Shapiro o traduz por abscesses.
91

A mesma opinião é partilhada 

também por Vincent Aucante que, amparado por Ambroise Paré, classifica os apostemes 

como pequenos tumores, mais precisamente verrugas, as quais eram colocadas na categoria 

de tumores que podem nascer e desaparecer de maneira súbita nas mãos.
92

 Já em 23 de agosto 

de 1648, ela testemunha que, enquanto passeava com seus familiares abaixo de um carvalho, 

todos foram acometidos por um rosado que percorreu todo o corpo, exceto a face, 

acompanhado de uma coceira insuportável, embora sem quaisquer sintomas de febre. 

Descartando a hipótese de feitiço, Elisabeth crê mais nas palavras dos camponeses, que 

afirmaram que havia um pólen venenoso nas árvores que acabava por atingir a pele daqueles 

que se aproximavam muito.
93

 Descartes também deverá apresentar uma explicação, bem 

como uma cura, para estes dois males corporais. 

c. Terapêutica 

     Ao contrário de sua patologia, a terapêutica cartesiana das cartas é particularmente rica. De 

início, cabe pontuar que, nelas, Descartes insiste no fato de que não é médico. Em 18 de maio 

de 1645, por exemplo, afirma que “ainda que não seja médico”, gostaria de partilhar com 

Elisabeth sua opinião a respeito de sua indisposição física.
94

 Mais ainda, em julho de 1644, 

compara os conselhos dos médicos aos dos astrólogos de maneira depreciativa; como se, 

seguindo estes últimos, os indivíduos contribuíssem mais para intensificar sua doença do que 

para curá-la.
95

 Ora, a ideia de que Descartes não é um médico contrasta vivamente com 

diversas das passagens que já analisamos, nas quais está claro que o autor se dedicou, durante 

um período de mais de dez anos de sua vida, ao estudo da anatomia em vistas de estabelecer 

uma Medicina assentada em bases infalíveis. Descartes parecia nutrir uma opinião negativa 

mais a respeito dos médicos e da Medicina tradicional de seu tempo do que propriamente ao 

ofício médico em si. No Discurso, ele afirma a necessidade de investir na busca por 

conhecimentos médicos: segundo ele, a Medicina aplicada até então continha poucas coisas 
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cuja utilidade fosse tão notável; além de sustentar que “não há ninguém, mesmo entre os que a 

professam, que não confesse que tudo quanto nela se sabe é quase nada, em comparação com 

o que resta a saber”
96

. Tal opinião se estenderá até 1648, quando, em sua entrevista com 

Burman, sustenta que os médicos deveriam, ao invés de receitar toda sorte de medicamentos, 

seguir aquilo que o próprio corpo do indivíduo doente demanda – quem sabe, assim, poderiam 

atingir a cura de modo mais eficaz.
97

 Nesta passagem, Descartes contrasta os ensinamentos da 

natureza do indivíduo doente com o modus operandi do que denomina médico exterior. Nas 

cartas, ele defenderá uma Medicina na qual o indivíduo se portará, para seguir as sugestões de 

Romano, como um médico de si mesmo.
98

 

     Ainda que não se identifique com a Medicina tampouco com os médicos tradicionais, 

Descartes atua como uma espécie de médico informal de Elisabeth, receitando remédios e 

corrigindo as prescrições dos médicos que a visitam. É possível dividir os remédios 

apresentados em duas grandes categorias: os remédios do corpo e os remédios do espírito; 

não esquecendo que esta divisão, do ponto de vista dos efeitos que tais remédios engendram, é 

artificial. Os remédios são ditos do “corpo” simplesmente porque se dirigem inicialmente à 

matéria; ao passo que os remédios “da alma” são assim denominados por dependerem do uso 

de suas faculdades, tais como o entendimento, a vontade e a imaginação. Os remédios 

corporais são importantes para a cura das doenças, embora sejam menos eficazes do que os 

anímicos. Para chegar a esta conclusão, basta verificar o poder que certos desregramentos da 

alma têm sobre o corpo, tais como a cólera, o medo e outras paixões: embora a vontade não 

atue diretamente sobre as paixões, o estado da alma possui enorme poder de influência sobre 

o estado do corpo.
99

 Isto não significa, é claro, que os remédios corporais devem ser 

desprezados: para Descartes, o ideal é que sejam utilizados em conjunto com os remédios da 
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alma, para potencializar seu efeito.
100

 Tais remédios corporais, mais uma vez, podem ser 

subdivididos em remédios naturais e remédios artificiais. Dentre os remédios naturais, 

Descartes recomenda a dieta
101

, a prática de exercícios
102

, uma boa qualidade do ar
103

 e, por 

fim, a ingestão das chamadas águas de Spa
104

. A dieta deve ser composta principalmente por 

uma seleção de carnes pouco salgadas e temperadas, purgativos leves, caldos e bebidas 

refrescantes compostos por ervas normalmente utilizadas na cozinha, pois assim poderão 

contribuir para tornar o sangue mais vívido. Já o ar mais favorável a uma saúde equilibrada é 

aquele que se encontra durante a primavera, pois é neste período em que os poros estão mais 

abertos, consequentemente refrescando o sangue. Pela mesma razão, este também é o período 

mais adequado para a ingestão dos remédios recomendados pela Medicina. Ao contrário, o 

inverno é a estação mais perigosa, principalmente em seu início, e neste período toda a prática 

médica deve ser evitada. As águas de Spa são líquidos produzidos em Spa, cidade belga, aos 

quais se creditavam certas propriedades medicinais. Estas águas podem ajudar a desobstruir o 

sangue e consequentemente a diminuir os efeitos da tristeza. Ao contrário das fontes 

miraculosas de Hornhausen, citadas por Elisabeth em 10 de outubro de 1646
105

, que, devido a 

sua qualidade purgativa, cor branca, doçura e efeito refrescante, aparentam serem constituídas 

por substâncias prejudiciais ao corpo tais como o antimônio e o mercúrio, as águas de Spa 

possuem ácido e ferro, que podem não só contrair o baço, como expulsar a melancolia do 

organismo.
106

 

    Dentre os artificiais, podemos citar a técnica da sangria, que consiste na retirada de certa 

quantidade de sangue para estimular o corpo à produção de sangue novo. Como Descartes 

sustenta boa parte da explicação das paixões em certa concepção da circulação sanguínea, 

poderíamos supor que a técnica seria muito recomendada por ele. Não é este o caso: a sangria 

deve ser no mais das vezes evitada. Trata-se de uma técnica de execução perigosa – Elisabeth 

conta, em junho de 1648, que teve um inchaço no braço devido a um erro cometido por um 

cirurgião enquanto retirava seu sangue
107

 – e que, se feita com frequência, acaba por gerar o 
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efeito inverso e diminuir os anos de vida. Ela deixa o corpo dependente: aqueles que a 

realizaram três ou quatro vezes durante o mesmo período do ano deverão, caso queiram se 

manter saudáveis, continuar o processo pelo resto de suas vidas.
108

 Descartes menciona 

também, um pouco en passant, o que chama de drogas ou remédios químicos: outro gênero de 

remédios artificiais. Assim como a sangria, sua preparação exige muito conhecimento e 

cuidado, de modo que o menor erro pode transformá-los de medicamentos em verdadeiros 

venenos.
109

 Sem se alongar muito, afirma os ter “tem tão baixa estima, que não ousaria jamais 

aconselhar a ninguém de se servir deles”.
110

 

     Os remédios espirituais são principalmente três: a persuasão e a crença na arquitetura 

inerentemente saudável do corpo humano, a força da virtude e a representação de imagens 

agradáveis ao espírito. Para regular os efeitos nocivos das paixões, principalmente da tristeza, 

é necessário aplicar uma espécie de exercício indireto que conjuga vontade e entendimento. É 

preciso lembrar que, no contexto da correspondência, Descartes demonstra apenas alguns 

rudimentos de sua teoria das paixões, que será mais bem desenvolvida em seu tratado de 

1648. Sabemos, com outras leituras, que certos objetos excitam determinados efeitos em nós 

por conta de certa “memória corporal” que remonta, em última análise, ao nosso período de 

vida intrauterina e à nossa infância. Estes foram os períodos em que entramos em contato com 

certos objetos pela primeira vez, de modo que os espíritos animais deixaram certas “dobras” 

em nosso cérebro que serão ativadas a cada novo contato com aquele mesmo objeto ou com 

objetos próximos. Poderíamos pensar num funcionamento próximo ao do “trauma”: devido a 

um primeiro embate ruim com tal objeto, indivíduo ou imagem, os próximos encontros 

tenderão a manter em nós as mesmas reações, por uma simples questão de sobrevivência. A 

diferença é que, no caso das paixões, isto vale para todo e qualquer objeto, não apenas para os 

encontros nocivos. É isto que Descartes quer dizer, nas cartas, com a ideia de que “certos 

movimentos em nosso corpo seguem naturalmente certos pensamentos”: quer dizer, certos 

movimentos dos espíritos animais, excitados por determinados objetos exteriores, engendram 

os mesmos pensamentos que associados durante a infância e a vida intrauterina. Assim, o que 

resta à vontade e ao entendimento é tentar exibir e dar adesão a certos pensamentos que 

também terão o poder de engendrar outros movimentos corporais que estimulem a 

conservação da saúde. Dentre estes pensamentos, Descartes destaca a “forte persuasão e 

crença firme na a arquitetura de nosso corpo”, isto é, no fato de que nosso corpo foi 

                                                           
108

 AT, IV, 590. 
109

 AT, IV, 590. 
110

 AT, IV, 625.  



118 
 

programado para se auto sustentar. Assim, aqueles que já estão saudáveis, a não ser por conta 

de um excesso ou pela ação muito violenta de causas exteriores, tendem a permanecer 

saudáveis. Caso alguma doença nos acometa, é simplesmente pela força de nosso corpo – em 

especial se ainda formos jovens – que poderemos curá-la. Esta crença é muito mais eficaz do 

que a confiança creditada às palavras pessimistas de um “astrólogo ou médico”, que julgam 

de modo infundado que o indivíduo está condenado a padecer de sua doença.  

     Também pode contribuir para a conservação da saúde a força de nossa virtude. Aqui, 

Descartes compreende “virtude” num sentido materialista muito próximo do de Maquiavel e 

Spinoza, a saber, virtude como potência ou engenho capaz de resistir às incomodidades da 

fortuna, isto é, às circunstâncias externas desfavoráveis. Assim, Elisabeth deve poder driblar a 

insistência de causas externas familiares desfavoráveis aplicando sua virtude para tornar sua 

alma contente. Isto não significa se render à insensibilidade: não se trata de ignorar tudo o que 

ocorre consigo e com seus familiares, mas sim de tentar se tornar senhor de suas próprias 

sensações internas. Em termos mais específicos, é esta força da virtude que será capaz de 

retirar vantagens dos eventos mais desagradáveis. Descartes aplicou sua virtude em considerar 

o melhor lado de cada evento funesto, como confessa a Elisabeth: 

Pois, tendo nascido de uma mãe que morreu de um mal de pulmão, causado 

por alguns desprazeres, poucos dias depois de meu nascimento, herdei dela 

uma tosse seca e uma cor pálida que mantive até a idade de mais de vinte 

anos, e que fez com que todos os médicos que me observaram antes desse 

tempo me condenassem a morrer jovem. Mas, creio que a inclinação que 

sempre tive de olhar as coisas que se apresentam do lado em que poderiam 

me ser mais agradáveis, e a fazer com que meu principal contentamento 

dependesse apenas de mim mesmo, é a causa desta indisposição, que me era 

como natural, ter pouco a pouco inteiramente passado. (AT, IV, 220-221). 

     Nisto consiste a diferença entre as almas “baixas e vulgares” e as “almas grandiosas”: 

poderíamos, num primeiro momento, pensar que a diferença crucial entre estas se daria 

simplesmente por os indivíduos portadores do primeiro tipo de alma não padecerem de 

paixões e os segundos, sim. Descartes admite, no entanto, que é comum que as almas 

grandiosas sofram de paixões muito mais violentas do que as demais.
111

 Ter uma “alma 

grandiosa” significa, então, não se deixar levar completamente pelas próprias paixões. Mais 

ainda: ser capaz de, através da razão, dominá-las. As almas baixas e vulgares, ao contrário, 

permitem que seus estados internos se guiem por seus objetos. Por exemplo: se estão em face 

de um objeto agradável ou desagradável sofrerão, respectivamente, de felicidade e 

infelicidade. O ponto rejeitável nas almas baixas e vulgares é o fato de não serem senhoras de 
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si próprias e estarem abandonadas à fortuna, desfrutando apenas de bens que lhes são externos 

e casuais. As almas grandiosas, Descartes avança, detêm alguns conhecimentos úteis a seu 

próprio bem estar. Elas se consideram imortais, de um lado, e sabem que estão unidas a um 

corpo, de outro. Estes dois saberes possibilitam que, embora façam de tudo para tornar sua 

estadia em vida agradável, não estimem tanto essa breve passagem, uma vez que, conscientes 

da eternidade, sabem que os eventos prazerosos e desagradáveis não são mais do que 

comédias no teatro da vida. Quer dizer, a reunião destes conhecimentos leva as almas 

grandiosas a encararem a vida com certa distância salutar, a ponto de não desperdiçarem 

tempo se afundando em grandes tristezas, sem, no entanto, desprezar por completo qualquer 

satisfação que surja.  

     Por fim, Descartes recomenda a prática de um pequeno exercício que conjuga as ações da 

imaginação e dos sentidos, relegando ao entendimento a função de compreender apenas 

aquilo que for estritamente necessário. Este exercício consiste em se esforçar para representar 

imagens agradáveis ao espírito. Uma pessoa que está em contato constante com situações 

agradáveis poderá sofrer de paixões se mesmo assim representar a si tragédias e imagens 

funestas. Neste caso, ela não foi capaz de dirigir sua imaginação e seus sentidos na 

contemplação das imagens corretas. A consequência deste erro cognitivo é física: representar 

estas imagens faz com que o coração altere a circulação do sangue e atinja o pulmão, gerando 

uma tosse forte. Já aquele indivíduo que enfrenta situações adversas em vida, mas que 

representa imagens agradáveis ao pensamento tem mais chances de manter um estado de 

espírito estável e, consequentemente, uma saúde melhor. Os indivíduos que representam estas 

imagens agradáveis mesmo em situações adversas são justamente aqueles que são senhores de 

si próprios e, para usar um termo agora já conhecido, têm almas grandiosas. Já aqueles que 

mesmo tendo a sorte de sempre realizarem bons encontros em vida, mas que não dominam 

suficientemente sua imaginação e sentidos na representação de imagens agradáveis são 

aqueles portadores de almas baixas e vulgares – sujeitos às aleatoriedades da vida. Não 

podemos, assim, nos livrar completamente dos males cujas causas são externas – o que 

Descartes chama de fortuna. No entanto, da mesma forma que Deus nos concedeu a razão 

para que nosso erro cognitivo não seja sistemático, mas sempre evitável
112

 – no que devemos 
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afirmar ou negar apenas aquilo que nos pareça claro e distinto, suspendendo o máximo de 

tempo que for possível nosso juízo em caso de dúvida –, é este poder interno que poderá 

alcançar uma vida virtuosa e, em última instância, feliz. A razão deve nos convencer, seja 

representando imagens agradáveis, seja buscando compreender o lado mais favorável de cada 

situação adversa, que não somos fatalmente determinados pelas paixões causadas por 

circunstâncias externas ao nosso poder. A estratégia é, já que não se pode mudar o mundo, 

mudar a si mesmo. 

     Esta terceira estratégia, que consiste, em poucas palavras, em manter o espírito contente, é 

partilhada tanto pela Medicina quanto pela Moral. Um “espírito pleno de alegria”
113

 pode 

fazer com que o corpo seja mais são. Se tivermos sorte, ainda, de conviver com indivíduos de 

boa saúde, Descartes crê que isto também pode contribuir para que também nós tenhamos o 

corpo são: ao menos isto será mais favorável do que estar rodeado de indivíduos doentes.
114

 

Assim, apesar de não dispormos de nenhum controle sobre as circunstâncias externas, 

certamente podemos ter algum controle sobre nossas paixões e consequentemente sobre a 

nossa saúde, que está inteiramente conectada ao nosso estado espiritual. Em novembro de 

1646, Descartes sugere, perigosamente se aproximando da superstição, que, se o espírito 

estiver alegre, isto pode ser inclusive suficiente para mudar a própria fortuna. Observando 

diversas experiências pelas quais passou, constatou que aquelas ações que toma com sua 

mente contente e sempre acreditando em seu sucesso frequentemente se saíram mais 

favoráveis; e, ao contrário, aquelas em que agiu com o pensamento repleto de imagens tristes, 

também assim se sucederam. Para se justificar, ele apela inclusive ao dito “gênio de 

Sócrates”: espécie de voz interior que sempre recomenda a melhor conduta a se tomar em 

cada caso. Curiosamente, ao mencionar seu daimon na Apologia, Sócrates de fato o 

caracteriza como uma voz interior, mas que não serve simplesmente como um conselheiro 

sábio, mas sempre atua de forma a lhe dissuadir das ações que pretendia tomar. Assim, diz 

ele: 

Talvez possa parecer estranho que em particular eu dê esses conselhos – 

enquanto vou circulando – e atue além da conta, mas que em público não me 

atreva a subir perante vocês, a maioria, e dar conselhos à cidade. A causa 

disso é aquilo que vocês têm me ouvido muitas vezes mencionar, em muitos 

lugares: que algo divino e numinoso me vem, precisamente o que Meleto 

comicamente incluiu na denúncia... Começou de menino, uma voz que me 
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vem, que quando vem é sempre para me dissuadir de fazer aquilo que estou 

prestes a fazer (jamais para me persuadir). (PLATÃO. 2008, P.92).
115

 

     É claro que esta crença em seu próprio gênio não pode se tornar um princípio primário de 

vida: pois, para aqueles de espírito fraco, certamente beirava a superstição. Um caso extremo 

é reportado pelo mesmo Platão, que dizia que toda vez que seu gênio interior o aconselhava a 

permanecer em sua casa, ele assim o fazia. Mas, em se tratando daquelas ações nas quais paira 

uma grande dúvida, e que a prudência ou o bom senso não podem nos ajudar, este recurso ao 

instinto interior pode ser particularmente útil. Portanto, seguindo os conselhos de seu instinto 

e permanecendo sempre mentalmente contente, é possível alterar a fortuna, o que trará não só 

mais contentamento espiritual, mas também boa disposição física. 

     A reação de Elisabeth a esta série de conselhos não deixa de ser interessante. Apesar de 

concordar que as estratégias cartesianas para ultrapassar a dor possam ser bastante eficazes, 

ela questiona sua real aplicabilidade no caso de alguém, como ela, vítima de uma série tão 

implacável de infortúnios. Segundo ela, para alguém que enfrenta quase que diariamente 

novas situações de desgosto, é quase impossível se colocar deste ponto de vista distante e 

simplesmente esquecê-las. Isto porque se abster de se envolver em sua situação familiar, se 

não impossível, é uma espécie de desrespeito a todos os indivíduos aos quais ela é afeita. 

Além disso, a cada dia surgem novas situações e novas razões para a tristeza, e quando ela 

finalmente consegue se desvencilhar de certos pensamentos tristes, surgem outros, 

multiplicando indefinidamente o esforço necessário para aplicar o remédio espiritual sugerido 

por Descartes. Isto deixa Descartes perplexo, uma vez que não consegue conceber como um 

espírito de pensamentos tão distintos e de raciocínio tão firme possa ter, ao mesmo tempo, um 

corpo tão frágil. Por isto, ele insiste que mesmo na doença de Elisabeth há um lado positivo: 

ela deu ocasião para o desenvolvimento de seu espírito, no sentido em que teve tempo para se 

dedicar com mais afinco aos seus estudos.
116

 Ela desdenha, também, do tal gênio de Sócrates, 

afirmando que ele não foi capaz de evitar sua prisão e sua morte subsequente – embora 

concorde com Descartes que seguindo seus “próprios movimentos”
117

 tenha conseguido mais 

sucesso em suas ações do que acatando aos conselhos de outrem. Mais eficaz do que estes 

remédios parece ser, no entanto, o próprio ato de comunicação epistolar com Descartes. 

Elisabeth confessa, em sua carta de 22 de Maio de 1645, que por mais que ela fracasse na 
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aplicação do exercício espiritual, quando recebe as cartas de Descartes, pode, ainda que 

temporariamente, esquecer todos os problemas que enfrenta, no que elas funcionam como 

uma espécie de remédio contra a melancolia.
118

 Percebendo isso, Descartes suspende sua 

insistência no método da terapia racional para aplicar uma nova técnica: tentar tornar, cada 

vez mais, a correspondência uma circunstância benéfica para Elisabeth, seja para sua 

instrução pessoal, seja enquanto uma distração aos seus pesares. Neste sentido, ele sugere a 

leitura conjunta de um texto antigo, a saber, De Vita Beata de Sêneca, com o qual poderão, 

segundo ele, aprender muito mais do que ele mesmo é capaz de ensinar sobre a saúde do 

corpo e do espírito. 

     Ora, Descartes parece seguir este princípio implícito: doenças corporais exigem remédios 

do corpo; assim como doenças do espírito – que manifestam sinais corporais – devem ser 

combatidas através de remédios espirituais. Assim, se para curar a melancolia foram 

necessários alguns remédios espirituais conjugados com certas práticas físicas, para dar conta 

das duas doenças pontuais que Elisabeth sofre em 1646 e 1648 – abscessos nos dedos e 

vermelhidão no rosto – ele sugere remédios que atuem diretamente sobre o corpo. Para curar 

os abscessos, o médico que visitou Elisabeth sugeriu que ela tomasse medicamentos 

purgativos e praticasse a sangria, ao que ela prontamente negou, pois acreditava que sua saúde 

estava, no geral, bem disposta e ganhando peso. Descartes responde concordando com sua 

posição: para ele, o período do ano em que se encontravam – o início do inverno – é o mais 

perigoso para ingerir medicamentos. Ele aconselha que ela não aja sobre a inflamação e que 

aguarde até a primavera, com a mudança do ar, para que ela se cure sozinha. Caso isso não 

ocorra, seria suficiente curá-la com a ingestão de purgativos leves e caldos refrescantes 

compostos por ervas, evitando também as carnes salgadas e temperadas. A sangria até poderia 

render algum efeito, mas ela não é recomendada pelas razões que já apresentamos: ela vicia o 

corpo e diminui o tempo de vida. Por fim, os remédios químicos são também desprezados 

neste caso. 
119

Estas recomendações funcionaram: em 21 de fevereiro de 14647, Elisabeth 

escreve a Descartes que estava totalmente livre de suas inflamações, não tendo recorrido a 

nenhum remédio da Medicina para tanto; e até mesmo antes de chegar a primavera.
120

 Quanto 
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à vermelhidão do corpo e a coceira, supostamente causados pelo pólen venenoso de um 

carvalho, Descartes recomenda um remédio adicional: como eles só atingiram o exterior da 

pele, basta que sejam lavadas durante uma hora com um pouco de álcool para que sejam 

sanadas.
121

   

     Na medida em que estes remédios se aproximam em muito dos remédios fornecidos para 

conter as paixões no Tratado, isto não seria um forte indício a favor da interpretação de 

Gueroult e Gilson, segundo a qual Descartes, em seus últimos anos de vida, se concentrou em 

reduzir seu pensamento médico ao seu pensamento moral? Ora, ainda não temos 

conhecimento suficiente da Moral cartesiana das cartas para afirmar. No entanto, cabe pontuar 

que a teoria das paixões é algo independente da Moral ou mesmo da Medicina. Ela é uma 

teoria que envolve conhecimento tanto da máquina corporal quanto do espírito, cujas 

conclusões podem ser aplicadas tanto para a conservação da saúde quanto para o 

aprimoramento das ações. É preciso, portanto, tomar cuidado para não reduzir toda a teoria 

das paixões a apenas uma das ciências consideradas: ela tem objetivos diversos. No caso da 

Medicina, já podemos concluir, a teoria das paixões é eficaz para conhecer o funcionamento 

adequado da tristeza, principal causa da indisposição física, além de ser útil para fornecer 

terapias anímicas que a contenham. A teoria das paixões também não constitui toda a 

Medicina cartesiana: lembremos que Descartes sugere que a regulagem das paixões através de 

certos conhecimentos sobre a arquitetura do corpo, a força da virtude e a representação de 

imagens agradáveis deve ser acompanhada de uma boa dieta e de exercícios regulares. Trata-

se de um conjunto de práticas médicas que, como vimos na primeira seção, o próprio 

Descartes aplicou em sua conduta. Resta, agora, conhecermos sua Moral das cartas e 

finalmente responder em que sentido ela difere da Medicina e pode compor este corpus de 

ciências relativas à vida que compõe esta outra face, frequentemente esquecida, do 

cartesianismo. 
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2. Virtude, imortalidade e indiferença: a Moral prática cartesiana 

 

O Soberano Bem. Disputa do Soberano bem. Ut sis contentus 

temetipso et ex te nascentibus bonis.
1
 Há uma contradição, 

pois eles aconselham finalmente que cada um se mate. Oh! 

Que vida feliz essa de que a gente se livra como da peste! 

(Pascal)
 2
 

 

     O propósito deste capítulo é apresentar e discutir a Moral cartesiana desenvolvida nas 

cartas de 1645 e 1646. Nosso primeiro passo será problematizar a posição mesma que a Moral 

ocupa no interior de seu pensamento: assim como a Medicina, ela não possui um tratado 

específico; e os fragmentos que a abordam por vezes encaminham a leituras conflitantes. Há, 

no entanto, sérios problemas conceituais que podem explicar este cenário, a saber, a 

obscuridade e confusão das noções relativas à união e a indeterminação da liberdade. Em 

seguida, discutiremos com mais detalhes do que nos capítulos anteriores o papel da vontade, 

especificamente o fato de ser infinita. A vontade – e também o entendimento, embora com 

menor protagonismo –, além de ser de suma importância para o prosseguimento do método, 

em especial no que se refere ao percurso da dúvida, será a faculdade anímica central para o 

desenvolvimento desta Moral concentrada na resistência aos eventos fortuitos. Discutiremos 

as diversas ideias de Moral presentes no cartesianismo: a Moral provisória, a Moral científica 

ou “a mais alta e perfeita Moral”
3
 e, por fim, a Moral prática. Na medida em que a Moral 

provisória do Discurso é retomada na correspondência, será por bem refletir sobre suas 

máximas. A Moral científica, exclusividade do Tratado das Paixões, não nos interessará. Por 

fim, apresentaremos a Moral prática da correspondência segundo três eixos: a ética da virtude, 

seção na qual analisaremos a retomada cartesiana dos conceitos de Sêneca, a Moral do bem 

julgar, concentrada no poder do entendimento para conhecer e da vontade para criar o hábito 

de se aplicar ao verdadeiro, e, por fim, a um breve esboço da teoria das paixões. De modo 

geral, esta Moral, buscando o contentamento do espírito, instituirá técnicas para não temer a 

morte.   
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B. Pensamentos. Martins Fontes, São Paulo : 2005. P. 59, nota 26. 
2
 PASCAL, B. Pensamentos. Martins Fontes, São Paulo : 2005. P. 59. 

3
 AT, IX-2, 14; AT, V, 290-291. 
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2.1. União como problema 

     Vimos, no capítulo anterior, que embora fosse um projeto almejado desde os anos iniciais 

de sua carreira filosófica, a Medicina jamais pôde se beneficiar de um tratado de exposição 

sistemática. A espera por este tratado foi inclusive autorizada pelo próprio autor: foi ele quem, 

em 1637, prometeu a Huygens um resumo ou compêndio médico
4
. Assim, quanto à Medicina, 

devemos nos satisfazer com a diversidade de fragmentos por ele deixados. O cenário no caso 

da Moral é muito próximo: sabemos que, como já esboçamos em nossa Introdução, a filosofia 

cartesiana possui um télos prático. Com frequência, embora saibamos que este projeto inclui 

também uma Medicina e uma Mecânica, este télos parece restrito a Moral. A verdadeira meta 

dos estudos, como nos ensinam as Regras, é “dar ao espírito uma direção que lhe permita 

formular juízos sólidos e verdadeiros sobre tudo que se lhe apresenta”
5
. Poderíamos avançar 

um questionamento ainda mais fundamental: ora, por que é necessário formular juízos sólidos 

e verdadeiros sobre tudo que se lhe apresenta? A resposta vem no próprio texto, um pouco 

mais adiante: não para contribuir com o progresso da filosofia, mas sim para que “em cada 

circunstância da sua vida, seu entendimento mostre à sua vontade o que é preciso escolher”
6
. 

Já na primeira parte do Discurso, em 1637, Descartes recusa a posição de um filósofo de 

gabinete: “e eu sempre tive um imenso desejo de aprender a distinguir o verdadeiro do falso, 

para ver claro nas minhas ações e caminhar com segurança nessa vida”
7
. Sabemos que esta é 

também sua posição na Carta-Prefácio, na qual a sagesse, da qual a Filosofia é o estudo, se 

define pela prudência nos negócios, e a aquisição dos conhecimentos necessários para a 

conduta da vida, a conservação da saúde e a invenção de todas as artes. Neste cenário, a 

Moral é imediatamente derivada da Física, compondo com a Medicina e a Mecânica um corpo 

completo de Filosofia prática. Também aqui, ela parece ser mais importante do que as demais 

ciências relativas à união, uma vez que é a “mais alta e perfeita Moral, que pressupondo um 

completo conhecimento das outras ciências é o último grau de Sabedoria [Sagesse]”
8
. Se 

pudermos, por fim, confiar no testemunho de Baillet, temos também um texto intitulado 

Studium Bonae Mentis, hoje perdido, no qual estariam dispostas as “considerações sobre o 

desejo que temos de saber, sobre as ciências, sobre as disposições do espírito para aprender, 

sobre a ordem que se deve guardar para adquirir a sabedoria, quer dizer, a ciência com a 

                                                           
4
 Sigo a data proposta por Alquié e Cottingham, conforme já exposto em nota no capítulo anterior. AT, I, 507. 

5
 DESCARTES, R. 2012, P. 1; AT, X, 359. 

6
 DESCARTES, R. 2012, P. 4; AT, X, 361. 

7
 DESCARTES, R. 1973, P. 41; AT, VI, 10. 

8
 Grifo meu. DESCARTES, R. 2003, P.22; AT, IX-2, 14. 
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virtude, unindo as funções da vontade com as do entendimento”
9
. Assim, talvez mais do que a 

conservação da vida e a invenção de todas as artes, a conduta da vida, isto é, o movimento que 

conjuga entendimento e vontade, parece ser a motivação primordial do cartesianismo. 

     No entanto, diferentemente da Medicina, encontramos trechos em que Descartes se recusa 

frontalmente a elaborar um tratado moral. Por exemplo: na carta a Chanut de primeiro de 

novembro de 1646, este que era o porta-voz da Rainha Cristina da Suécia, ambos 

interlocutores interessados em discutir temas morais, explica que, sobre este tópico, “não deve 

se meter a escrever”
10

. A razão é externa: os “senhores regentes”
11

 estão empenhados em 

caluniar sua pessoa através de seus escritos, se servindo particularmente de seus inocentes 

princípios de física. Que fariam, então, se dispusessem de seus pensamentos morais? 

Certamente retirariam daí mais uma ocasião e mais um pretexto para perseverar em suas 

difamações. É curioso lermos esta passagem à luz de uma outra, já nas Conversações com 

Burman: somos informados de que Descartes não teria escrito voluntariamente estas “coisas 

morais” que encontramos na Terceira Parte do Discurso – isto é, as máximas de sua Moral 

par provision –, mas que o fez tão-somente para agradar aos pedagogos.
12

 Se não o fizesse, 

estes aproveitariam a ocasião para acusá-lo de trabalhar contra a religião, procurando 

substituir tanto a ela quanto a fé por seu método. Esta declaração nos leva a dar menos crédito 

às máximas da Moral par provision ali anunciadas; e de certa forma a compreender em 

especial o conteúdo da primeira delas, que sustenta a necessidade de seguir as leis e os 

costumes de seu país, incluindo nisto suas práticas religiosas.
13

 Reparemos, também, todo o 

cuidado que Descartes aplica na redação do texto, afirmando, na pequena Advertência que o 

antecede, que as regras da Moral são retiradas do método por ele proposto
14

. Quando diz que 

seu objetivo não é “ensinar aqui o método que cada qual deve seguir para bem conduzir sua 

razão, mas apenas mostrar de que maneira me esforcei por conduzir a minha”
15

, parece querer 

retirar o valor intersubjetivo do método; e, se a Moral é dele derivada, também ela terá um 

                                                           
9
 Grifo meu. AT, X, 191. 

10
 AT, IV, 536. 

11
 Idem à nota anterior. 
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 O comentário se refere especificamente à passagem « [...] dont je veux bien vous faire part » (AT, VI, 22), isto 
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algumas das regras da Moral que tirou desse método”. DESCARTES, R. 1973, P. 35; AT, VI, 1. 
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 Grifos meus. DESCARTES, R. 1973, P. 38; AT, VI, 4. 
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caráter circunscrito às conquistas do indivíduo Descartes. Daí a especial atenção que devemos 

dedicar à sua fórmula introdutória: “formei para mim mesmo uma moral provisória”
16

. 

Algumas das outras máximas, no entanto, recuperam seu crédito por um critério quantitativo: 

elas reaparecem em outros contextos – nem sempre enquanto “máximas”, é verdade – dentre 

eles a correspondência com Elisabeth, Chanut-Cristina e no próprio Tratado das Paixões. 

Além disso, em 20 de novembro de 1647, em carta ao mesmo Chanut, Descartes como que 

reintroduz a confiança em sua Moral desenvolvida nestes textos, posto que, embora costume 

se recusar a discutir tais temas, seja para evitar a malícia dos caluniadores, seja por acreditar 

que isto não compete senão aos soberanos e aos indivíduos por eles autorizados, desta vez se 

enquadra justamente nesta última categoria, uma vez que foi solicitado à reflexão pela 

autoridade da Rainha Cristina
17

. Descartes, então, dirige a ela uma longa carta em que discute 

a questão do soberano bem; além de anexar sua correspondência com Elisabeth e seu Tratado 

das paixões: outros dois contextos em que possuía a permissão de uma entidade soberana, a 

saber, Elisabeth, para avançar no tema.
18

 Portanto, embora afirme em diversos momentos se 

recusar a abordar a Moral e, mais ainda, desconsiderar aquilo que já escreveu, temos boas 

razões igualmente textuais para levar em conta as indicações encontradas em ao menos três 

contextos: a correspondência com Elisabeth, com Chanut e Cristina – que formam um único 

todo – e o Tratado das Paixões. O Discurso, se formos capazes de mostrar em que medida se 

harmonizam com estes textos, também recuperará sua confiabilidade. Discutiremos seu caso 

específico em momento oportuno, ainda neste capítulo.  

     Há, porém, além das razões externas, ao menos um grande empecilho teórico para a 

abordagem da Moral, que é, ao fim e ao cabo, o mesmo empecilho de que padece a Medicina 

e, cremos, também a Política (embora esta última ocupe posição ainda mais precária, como 

mostraremos no próximo capítulo). Enfrentamos este problema ao tratar da Medicina no 

capítulo anterior; mas cremos que, voltando nossos olhos para a Moral, podemos 
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 Grifo meu. DESCARTES, R. 1973, P. 49; AT, VI, 22. 
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 « Il est vrai que j’ai coutume de refuser d’écrire mes pensées touchant la morale, et cela pour deux raisons : 

l’une, qu’il n’y a point de matière d’où les malins puissent plus aisément tirer des prétextes pour calomnier ; 
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régler les mœurs des autres. Mais ces deux raisons cessent en l’occasion que vous m’avez fait l’honneur de me 

donner, en m’écrivant, de la part de l’incomparable Reine auprès de laquelle vous êtes, qu’il lui plaît que je lui 

écrive mon opinion touchant le Souverain Bien ; car ce commandement m’autorise assez, et j’espère que ce que 

j’écris ne sera vu que d’elle et de vous ». Grifos meus. Cf. AT, V, 86-87. 
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 Do ponto de vista lógico, como já sustentamos, o Tratado das Paixões é uma prévia às discussões da 

correspondência, pois o primeiro traz reflexões científicas e a segundo práticas. No entanto, sabemos que 

cronologicamente o Tratado é posterior ao contexto da correspondência com Elisabeth; e que foi por conta das 

discussões ali desenvolvidas, isto é, pela autoridade que a Princesa lhe concedia para tratar da Moral, que as 

ideias posteriormente tomaram um corpo científico no Tratado. Podemos acompanhar a composição do Tratado 

a partir da correspondência nos trechos AT, IV, 404, 407, 414; AT, V, 90-91, 283. 
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compreendê-lo com ainda mais clareza. Ora, estes três temas dizem respeito à união da alma 

com o corpo. Podemos concluí-lo não por uma suspeita externa, já que naturalmente somos 

inclinados a supor que, numa cosmologia dualista, a Moral, a Medicina e a Política, ciências 

relativas à prática da vida, devem se referir ao composto de corpo e alma, mas sim por uma 

declaração de Descartes e através dos fundamentos mesmos de sua metafísica. Recapitulemos, 

primeiro, estes fundamentos. Ora, o itinerário que nos apresenta a Carta-Prefácio é claro: ao 

estudo da Metafísica segue-se o da Física e desta derivam os galhos da árvore, que são a 

Medicina, a Mecânica e a Moral.
19

 A imagem da árvore estabelece uma relação de 

continuidade lógica entre as ciências. A ciência mais fundamental, portanto, é a Metafísica: 

nela concluiremos princípios relativos à substância pensante – tais como sua imaterialidade e 

suas modificações em percepções do entendimento e inclinações da vontade. Depois dela, 

ergueremos toda uma Física, baseada na noção de extensão, que nada mais é do que o atributo 

principal da substância extensa. A Física depende da Metafísica porque é na última que 

encontraremos a possibilidade de conhecimento claro e distinto da essência dos corpos. É 

através do entendimento puro auxiliado pela imaginação – recusando as informações dos 

sentidos, ao menos aquelas que não se referem à existência e variedade dos objetos externos – 

que poderemos erguer tal ciência. Por fim, da Física derivaremos nosso corpo de ciência 

prática. A Moral deriva imediatamente da Física; e na medida em que a Física deriva da 

Metafísica, também a Moral brota dela. Assim, a Moral deve envolver não só as noções 

relativas à substância extensa, mas também à substância pensante, se colocando, portanto, no 

nível da união entre as duas. À união entre substância pensante e substância extensa Descartes 

intitula homem.
20

  

     Esta união não é uma justaposição de substâncias. A alma não é um fantasma numa 

máquina: ou, para usar a expressão empregada por Descartes, um piloto alojado em seu 

navio
21

. Ela não está acidentalmente unida ao corpo na existência, mas estabelece com ele 

uma união essencial.
22

 Há que se distinguir as entidades compostas das simples: nas 

primeiras, encontramos “dois ou mais atributos, cada um podendo ser distintamente 

compreendido separadamente do outro”
23

. É justamente do fato de podermos compreender 
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 AT, IX-2, 14. 
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 Não entrarei em detalhes sobre todas estas noções pois já foram amplamente discutidas nos capítulos 

anteriores. 
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 AT, IX-1, 64. 
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 AT, III, 508. 
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 Traduzo a partir da tradução inglesa dos Comentários a um certo programa. Ver DESCARTES, R. The 
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este atributo clara e distintamente sem recorrer ao outro que concluímos que se trata não de 

um modo do mesmo atributo, mas de um atributo separado, correspondente a outra substância. 

Nas entidades simples, ao contrário, encontramos apenas um único atributo e suas respectivas 

modificações. Não concebemos clara e distintamente nenhum outro atributo além do 

pensamento e suas modificações ou da extensão e suas variações. Mas, diz Descartes, “aquilo 

que tomamos como possuindo ao mesmo tempo tanto extensão quanto pensamento é uma 

entidade composta, nomeadamente um homem – uma entidade que consiste de uma alma e de 

um corpo”.
24

 O resultado desta união, portanto, é um todo indistinto de alma e corpo, uma 

unidade em sentido forte. Como vimos, compreender como estas substâncias são realmente 

distintas e ao mesmo tempo se encontrarem, no plano das existências, unidas de forma tão 

íntima, jamais será possível para o entendimento puro, tampouco por este auxiliado pela 

imaginação.
25

 Devemos nos contentar com uma experiência bruta dos fenômenos 

interacionais, tais como as paixões, percepções de fome, sede, e o movimento voluntário
26

; 

que nos levam não a compreender clara e distintamente à união face à distinção ou seus 

fenômenos específicos, mas a possuir um conhecimento verdadeiro sobre o fato de sua 

existência.  

     Pois bem: separou-se as duas substâncias de tal forma a garantir inteligibilidade para cada 

domínio. É só por meio da distinção dos objetos que competem à alma e dos objetos que se 

referem ao corpo que é possível erguer uma ciência rigorosa
27

, composta por uma cadeia de 

ideias claras e distintas, conforme nos ensinam as Regras. Que resta, portanto, para a união? 

Lembremos da teoria das noções primitivas: os objetos da união só podem ser apreendidos 

pelos sentidos, isto é, através da vida e das conversações comuns. É por isso que os 

indivíduos mais ligados às sensações jamais duvidam da ação da alma sobre o corpo e vice-

versa.
28

 Quaisquer tentativas de figurar os objetos da união através da noção primitiva de 

pensamento ou de extensão recairão em reducionismo. Lembremos que o principal erro 

verificado nas ciências é de ordem categorial: aplica-se uma noção para explicar um objeto 

que não a pertence. Foi assim que os escolásticos não puderam compreender corretamente o 

fenômeno da gravidade, que diz respeito à noção primitiva de extensão e foi por eles 

interpretado como um evento da noção primitiva de união.
29

 Ora, mas os sentidos, à exceção 
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 Idem à nota anterior, P. 299; AT, VIII-B, 351. 
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 AT, III, 693-694. 
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 AT, III, 691-692. 
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 AT, III, 665-666. 
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 AT, III, 692. 
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 AT, III, 667-668. 



130 
 

de um conjunto particularmente limitado informações, só podem me encaminhar ao obscuro e 

confuso. No entanto, a Moral e a Medicina são ciências: ao menos é assim que são 

denominadas na Carta-Prefácio. Todo nosso dilema pode, enfim, ser reduzido a uma única 

questão: como fazer ciência do obscuro e confuso? Como, depois de todo um esforço por 

garantir o terreno do claro e distinto para os objetos do pensamento e depois do corpo em 

separado, recuperar a validade da união íntima destas substâncias? Este sério problema 

indicará ou bem que não há ciência da união – o que parece ir de encontro ao próprio texto 

cartesiano – ou bem que esta ciência será distinta da Metafísica e da Física.  

     Procuramos demonstrar como os sentidos, ao menos no caso de dois impasses do sistema 

cartesiano, embora não garantam o claro e distinto, podem nos encaminhar ao verdadeiro. 

Cremos que todas as ciências desenvolvidas nas cartas, que se colocam do ponto de vista da 

noção primitiva de união, isto é, da vida e das conversações comuns, são obscuras e confusas: 

o que não quer dizer que não sejam falsas. Um trecho de uma carta a Hyperaspistes demonstra 

um Descartes particularmente consciente deste problema, recusando de antemão a certeza do 

campo moral:  

Seria certamente desejável possuir tanta certeza no que concerne a conduta 

da vida que se exige na ciência. Todavia, é muito fácil demonstrar que não se 

deve procurá-la, tampouco esperar uma certeza tão grande.  Isto pode ser 

demonstrado a priori pelo simples fato de que a natureza humana, enquanto 

ser composto (de uma alma e de um corpo) é corruptível, enquanto que o 

espírito é nele mesmo incorruptível e imortal. (Grifo meu. AT, III, 422). 

      Portanto, um impasse propriamente teórico à elaboração de um sistema moral é a natureza 

distinta de cada substância; que não pode ser tratada clara e distintamente quando da sua 

união. Observemos que, no trecho, Descartes fala da ausência de certeza, mas não de ausência 

de verdade. A certeza é restrita às ideias claras e distintas; mas a verdade, não. Toda ideia 

clara e distinta é verdadeira e implica certeza; mas nem toda verdade é expressa na forma de 

uma ideia clara e distinta, ou seja, nem sempre possui a propriedade da certeza. Em nosso 

capítulo sobre o impasse da união face à distinção e da liberdade em relação à onipotência 

divina, mostramos como pelos sentidos concluímos certo conjunto de verdades que jamais 

poderão ser claras e distintas. Além disso, analisamos também o conceito cartesiano de 

ciência, que, ao menos nas Regras e na Recherche, exige a clareza e distinção e a certeza, 

inspirada na Aritmética e na Geometria.  

     Como também já adiantamos, o Tratado das Paixões possui uma estratégia 

particularmente engenhosa para dar conta deste problema, a saber, pensar um fenômeno típico 
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da união ora da perspectiva da alma, ora da perspectiva do corpo, como num movimento de 

vaivém.
30

 Como a própria teoria das noções primitivas nos autoriza a dizer, esta abordagem 

comete um erro categorial. Ela reduz um objeto da noção primitiva de união – a paixão – à 

noção primitiva de pensamento e à noção primitiva de extensão. Com este expediente, 

Descartes resolve o problema da clareza e distinção; e, assim, no Tratado, pode-se dizer que 

há ciência, mais especificamente uma espécie de Moral científica. No entanto, outro aspecto é 

negligenciado: certamente há algo que se perde na abordagem de um fenômeno por uma 

noção primitiva que por princípio não pode abarcá-lo em sua completude. Este vazio será 

preenchido por sua Moral prática; a qual desenvolveremos em detalhes no local apropriado. 

Por ora, cumpre considerarmos o papel da vontade para o desenvolvimento da Moral 

cartesiana, que parece estar em jogo em todas as suas figurações da Moral. Além disso, a 

infinitude da vontade parece introduzir outro problema para sua abordagem, qual seja, a 

indeterminação total da liberdade, dada sua extensão infinita. 

2.2. A infinitude da vontade 

     Para fornecermos uma descrição da vontade mais completa do que aquela apresentamos 

anteriormente, analisaremos, adiante, suas duas facetas possíveis, que, antes de se oporem, se 

complementam: a cognitiva e a moral. No primeiro caso, refletiremos sobre sua função 

específica no método, no qual se desdobra em dúvida hiperbólica e suspensão do juízo; no 

segundo, que não está totalmente apartado do primeira, posto que “basta bem julgar para bem 

proceder”
31

, investigaremos sobretudo seu aspecto infinito, responsável por criar um desejo 

vasto e indeterminado, que, ao lado da questão da união, impedirá o estabelecimento de uma 

Moral científica, condenando-a a ser para sempre provisória. 

     Já sabemos que a vontade é esta faculdade da alma responsável por afirmar ou negar 

aquilo que o entendimento concebe.
32

 É ela que propriamente dá um caráter ativo ao meu 

pensamento; que, do ponto de vista do entendimento puro, contém apenas representações 

neutras.
33

 Ao contrário de Espinosa, Descartes separa o ato de conceber do ato de querer, de 

tal forma que é possível possuir uma ideia em meu entendimento sem me comprometer com a 
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 Cf. BEYSSADE, J-M. « La classification cartésienne des passions ». In : Études sur Descartes. Éditions du 
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verdade ou falsidade do seu conteúdo. Espinosa julga impossível representar sem, digamos, 

tomar partido: quando concebo um unicórnio, ao mesmo tempo estou afirmando esta ideia em 

meu intelecto.
34

 Certamente estas posições diversas a respeito das faculdades anímicas 

engendrarão posições variadas no que se refere à questão do erro. Para Descartes, o erro se dá 

por um descompasso entre o poder finito do entendimento e infinito da vontade. Ela acaba por 

afirmar aquilo que o entendimento não concebe senão obscura e confusamente. Para explicar 

o erro, já que conceber é afirmar, Espinosa precisará contar com uma nova teoria da mente. 

Nesta teoria, a mente deverá ser considerada de um ponto de vista holístico. O erro ou a ideia 

inadequada nada mais é do que uma ideia incompleta: daí o emprego da expressão “mutilada 

e confusa”.
35

A falsidade, assim, não possui qualquer positividade
36

; e será apenas mediante a 

comparação com o conjunto total de ideias de nossa mente que poderemos concluir que 

aquela ideia é falsa, numa espécie de teoria coerentista da verdade. Falsidade, portanto, para 

Espinosa, é apenas uma espécie de propriedade relacional. 

     Voltemos, no entanto, a Descartes. Já sabemos que a substância pensante se modifica em 

percepções do entendimento e inclinações da vontade
37

. Uma investigação dita racional, na 

medida em que coisa pensante, espírito ou razão significam o mesmo
38

, por esta definição, 

não implica diretamente o uso apenas do entendimento, isto é, da faculdade propriamente 

intelectual da alma. Ela pode envolver, também, seu aspecto volitivo. Como bem aponta Lívio 

Teixeira
39

, ao procurarem dar conta do método cartesiano, os autores costumam mirar sua 

atenção apenas ao seu aspecto intelectual, quer dizer, à passividade do entendimento puro. No 

entanto, a vontade desempenha nele papel fundamental, seja no que se refere ao primeiro 

ímpeto para criar o método, seja na própria aplicação de suas regras. Em primeiro lugar, se 

observarmos bem toda a narrativa das duas primeiras partes do Discurso – que se concentram 

em justificar, através das experiências cartesianas, a necessidade de fundação de um novo 

método – concluiremos que foi por um ato da vontade, isto é, uma resolução, que Descartes 

passou a negar o conhecimento advindo dos livros, de seus preceptores e da experiência 

                                                           
34

 E II, P. 48, esc; E II, P. 49. 
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 E II, P. 33. 
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 AT, IX-2, 39. 
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 “Nada admito agora que não seja necessariamente verdadeiro: nada sou, pois, falando precisamente, senão 

uma coisa que pensa, isto é, um espírito, um entendimento ou uma razão, que são termos cuja significação me 

era anteriormente desconhecida”. Grifos meus. Cf. DESCARTES, R. 1973, P. 102; AT, IX-1, 21. Veja-se que, 

neste passo da investigação, Descartes está tomando “entendimento” num sentido amplo, isto é, como sinônimo 

de coisa pensante, espírito ou razão. Há, no entanto, o entendimento enquanto faculdade finita da alma, 

responsável por conceber ideias. 
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 Cf. TEIXEIRA, L. “O papel da vontade no método”. In: Ensaio sobre a Moral de Descartes. Editora 

brasiliense: São Paulo, 1990. P. 23, 41. 
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sensível de modo geral. Negando, portanto, todo o regime externo de conhecimento pela 

autoridade, afirma ter se resolvido “a não mais procurar outra ciência além daquela que se 

poderia achar em mim próprio”
40

. A irrupção do método é sempre, no Discurso, descrita 

como uma resolução. Da mesma forma, ao fim da Primeira Parte, Descartes afirma: 

Mas, depois que empreguei alguns anos em estudar assim no livro do mundo, 

e em procurar adquirir alguma experiência, tomei um dia a resolução de 

estudar também a mim próprio e de empregar todas as forças de meu espírito 

na escolha dos caminhos que devia seguir. (Grifos meus. DESCARTES, R. 

1973, P. 41).
41

 

     Que é a resolução, enfim? Trata-se de uma das muitas modificações possíveis da vontade, 

dentre elas o desejo, a afirmação, a negação e a dúvida. Além disso, o trecho acima reforça 

nossa ideia de que o método envolve entendimento e vontade: pois Descartes afirma que 

empregará todas as forças de seu espírito – e não apenas a força propriamente intelectual – na 

fundação deste método. A vontade é sempre descrita como um mecanismo de resolução 

porque envolve uma espécie de esforço. Como nos testemunham as Meditações, 

especificamente na Primeira delas, é muito mais confortável permanecer nos preconceitos dos 

sentidos e nos conhecimentos ensinados pelos livros, pelos doutos e pelas demais autoridades 

externas. A refundação do conhecimento é um desígneo “árduo e trabalhoso”
42

; e somos 

naturalmente inclinados a retornar ao ritmo da vida ordinária.  

     Além deste esforço voluntário inicial, há ação da vontade na aplicação dos quatro preceitos 

do método Antes de introduzi-los propriamente, Descartes atenta para a necessidade de tomar 

uma “firme e constante resolução de não deixar uma só vez de observá-los”
43

. Quer dizer, não 

basta apenas seguir o conteúdo das máximas, é preciso aplicar uma firme e constante 

resolução para que estas regras não sejam esquecidas uma única vez sequer. Quando 

tomamos, agora, o conteúdo da primeira regra – que, dada a sua produtividade no sistema 

cartesiano, parece ter um grau de importância maior do que as demais – novamente 

encontramos a vontade aliada ao poder do entendimento. Eis o primeiro preceito: 
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 DESCARTES, R. 1973, P. 45 ; AT, VI, 9. 
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 “Mas esse desígnio é árduo e trabalhoso e certa preguiça arrasta-me insensivelmente para o ritmo de minha 

vida ordinária. E, assim como um escravo que gozava de uma liberdade imaginária, quando começa a suspeitar 
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mais longamente enganado, assim eu reincido insensivelmente por mim mesmo em minhas antigas opiniões e 

evito despertar dessa sonolência, de medo de que as vigílias laboriosas que se sucederiam à tranquilidade de tal 

repouso, em vez de me propiciarem alguma luz ou alguma clareza no conhecimento da verdade, não fossem 

suficientes para esclarecer as trevas das dificuldades que acabam de ser agitadas”. Cf. DESCARTES, R. 1973, P. 

97; AT, IX-1, 18. 
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 DESCARTES, R. 1973, P. 45 ; AT, VI, 18. 
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O primeiro era o de jamais acolher alguma coisa como verdadeira que eu 

não conhecesse evidentemente como tal; isto é, de evitar cuidadosamente a 

precipitação e a prevenção, e de nada incluir em meus juízos que não se 

apresentasse tão clara e tão distintamente a meu espírito, que eu não tivesse 

nenhuma ocasião de pô-lo em dúvida. (Grifos meus. DESCARTES, R. 1973, 

P. 45) 
44

 

     Só acolhemos alguma coisa como verdadeira por meio de uma ação da vontade. Este 

primeiro preceito nos ensina, portanto, a dirigir a vontade apenas para aquilo que o 

entendimento concebe clara e distintamente. É por este meio que poderemos evitar os dois 

tipos de erro mais comuns: a precipitação e a prevenção. Uma vez que Descartes não se 

propõe a definir claramente tais conceitos, basearemos nossa exposição nas opiniões de 

Gilson
45

, de Lívio Teixeira
46

 e de algumas passagens iluminadoras dos Princípios. Segundo 

estes autores, a precipitação é o erro que ocorre quando julgamos demais. Quer dizer, 

aplicamos nossa vontade em direção ao obscuro e confuso, julgando na ausência de evidência. 

Já a prevenção é o erro causado quando, por assim dizer, julgamos “de menos”. Na 

prevenção, baseamos nosso conhecimento na memória, isto é, no conjunto de opiniões que 

acumulamos desde a infância.
47

 Neste sentido, pensando especificamente no papel da 

vontade, é como se ela se recusasse a se aplicar, se contentando apenas com o conjunto de 

noções já preestabelecidas em nossa mente.  

     Segundo Lívio Teixeira, são pelo menos quatro as causas da precipitação. A primeira delas 

é a confiança excessiva no poder de nossa mente, o que nos faz jamais duvidarmos de nossa 

própria capacidade de compreensão. Quando nos cremos sempre corretos – o que acontece 

muito frequentemente com aqueles mais bem-dotados de espírito – como que viciamos nosso 

entendimento a julgar irrefletidamente, isto é, a sermos precipitados. Em segundo lugar, está a 

preguiça intelectual, que condiciona nosso pensamento à ausência de esforço. Lembremos 
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 Em sua conhecida edição crítica do Discurso do Método. Ver DESCARTES, R. Discours de la méthode. 
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tudo um processo da vontade. Consiste em afirmar no juízo – que para ele é um ato de vontade – mais do que 

aquilo que o intelecto permite. Julgar antes que o entendimento tenha alcançado a evidência – eis o que é a 

precipitação. ” Sobre a prevenção: “A prevenção é outra causa de erros ainda maior que a precipitação. A 

prevenção é a obstrução do nosso espírito por preconceitos adquiridos durante a infância”. Ver TEIXEIRA, L. 

1990, P. 28-29. 
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que o método exige firmeza e constância de nossa vontade; e que não pode ser conquistado 

por aqueles que simplesmente se recusam a pensar. Esta preguiça intelectual se verifica com 

frequência naqueles que, ao tentarem resolver uma questão obscura, passam direto aos 

mecanismos de adivinhação, pois, julgar sem evidência, isto é, sem que o entendimento o 

permita, é mais fácil do que perseguir na busca pela verdade. A vaidade dos homens doutos os 

faz também precipitados, pois não têm coragem de admitir que ignoram certos 

conhecimentos, daí porque acabam adornando suas pseudo-descobertas e, ao fim e ao cabo, 

convencendo a si próprios destas verdades fantasiosas. Analisamos o caso destes últimos 

principalmente quando reconstruímos algumas passagens das Regras, trazendo à tona diversas 

constatações sociológicas cartesianas acerca da maneira de proceder dos escolásticos. Por fim, 

Teixeira elenca também a leviandade daqueles que se dedicam a examinar as causas de certos 

problemas, pois se dirigem à busca da verdade sem método. São como os mensageiros que, 

ordenados à uma entrega, partem para o caminho sem antes procurar conhecer o endereço. 

Como os demais, julga precipitadamente quando lhe parece encontrar uma verdade. 

     A prevenção, na medida em que se compreende enquanto preconceito, pode ser explicada 

com recurso às passagens finais da Primeira parte dos Princípios, particularmente aos artigos 

71 a 74.  Neste contexto, Descartes se dedica a elencar as quatro principais causas de nossos 

erros. A primeira delas é a permanência de preconceitos adquiridos no período da infância. 

Trata-se de um momento de nossa vida em que ainda estamos muito dependentes dos 

sentidos, no qual “nossa mente estava tão estreitamente ligada ao corpo”
48

, que se ocupava 

apenas dos pensamentos por eles fornecidos. Concluímos através das experiências empíricas a 

existência de certas propriedades nas coisas mesmas que não são, na verdade, nada além do 

que sensações nossas. Quer dizer, definimos a essência dos objetos externos através dos 

sentidos, que só podem nos fornecer o modo como somos afetados por eles – isto é, o quão 

nocivo ou úteis para nós são. No artigo, Descartes apresenta uma profusão de exemplos, mas 

alguns deles são próximos daqueles listados nas Meditações. Faz parte deste preconceito crer 

que a luz das estrelas não é maior do que as chamas de uma lamparina, posto que os sentidos 

exibem as últimas como maiores que as primeiras. Da mesma forma, já que os sentidos não 

demonstram que a Terra está em constante movimento e que tem uma superfície curvada, 

creem facilmente que ela é imóvel e plana. Da mesma maneira, embora este exemplo não seja 

apresentado aqui nos Princípios, podemos lembrar também do caso do Sol, que, considerado 

sensivelmente, é um corpo pequeno; mas que sabemos, pela razão, que é incomparavelmente 

                                                           
48

 DESCARTES, R. 2002, P. 91 ; AT, IX-2, 58. 



136 
 

maior do que sua imagem. Uma torre vista de longe se apresenta como pequena; mas, nos 

aproximando dela, percebemos que, na verdade, é grande. Assim, a prevenção, neste caso, 

ocorre porque tomamos estas noções como verdadeiras desde a infância; e a confiança em 

nossa memória nos previne de realizar um exame mais acurado sobre elas.  

     A segunda causa do erro na prevenção ocorre quando, mesmo já na fase adulta, isto é, 

mesmo depois de adquirida autonomia da razão em relação ao corpo, ainda seja difícil nos 

livrarmos da insistência destes preconceitos. O exemplo é a figuração das estrelas: pois, ainda 

que, através da Astronomia, saibamos que as estrelas que vemos como muito pequenas são, na 

verdade, muito grandes, a opinião arraigada em nós é ainda tão forte, que não conseguimos 

não imaginar as estrelas a não ser através desta forma. A diferença desta expressão da 

prevenção em relação à anterior é que no primeiro caso não possuíamos a consciência de que 

os sentidos nos enganam; ao passo que, nesta, já o sabemos e já temos nossa razão preparada, 

mas isto ainda não é suficiente para lutar contra os prejuízos tão arraigados. É uma questão de 

dificuldade de esquecimento dos preconceitos que nos impede de julgar adequadamente.  

     A terceira causa do erro deriva mais de um lapso do espírito do que propriamente dos 

sentidos. Nossa mente, seja porque está ligada ao corpo, seja porque foi assim acostumada 

desde a infância, sente enorme dificuldade em se concentrar nas coisas que não estão 

atualmente presentes aos nossos sentidos. Causa-nos uma fadiga extrema permanecer nestas 

investigações puramente intelectuais: a passagem do fim da Primeira Meditação não poderia 

ser mais confirmatória quanto a isto, já que, ali, o eu que medita como que prefere abandonar 

a investigação por um tempo, devido à grande exaustão espiritual que todo aquele esforço 

nele causou. Deriva deste preconceito o fato de muitos não serem capazes de conceber uma 

substância que não seja corpórea ou então um corpo que não seja sensível. Um interlocutor 

possível a este preconceito poderia ser o filósofo materialista, tal como Hobbes ou Gassendi 

nas Objeções & Respostas, incapazes de conceber a substância pensante. Veja-se que esta 

fadiga espiritual não se deve a uma imperfeição própria do entendimento humano, mas sim ao 

fato de estarmos acostumados, desde a infância, apenas a considerar aquilo que as sensações e 

a imaginação nos apresentam. 

     Por último, o quarto erro é verificado na linguagem: o uso da fala faz com que conectemos 

conceitos a palavras, de tal forma que nossa memória passa a guardar estas palavras mais do 

que os conceitos que elas exprimem. Assim, obstruímos nossa compreensão distinta do 

conceito, uma vez que nos apegamos à palavra que julgamos ter outrora plenamente 



137 
 

compreendido. Esta prevenção do juízo – quando a vontade deixa de se aplicar ao 

conhecimento distinto do conceito, aceitando o prejuízo imposto pela palavra – faz com que 

muitos homens deem assentimento a uma expressão que não compreendem verdadeiramente; 

além de criar discussões em torno de palavras mais do que em torno de coisas ou conceitos. 

Todo este detalhamento dos casos de erro – tanto na precipitação quanto na prevenção – 

evidencia a importância da vontade para evitá-lo. Ela será central seja se contendo – não 

julgando quando não há evidência – seja agindo por meio de uma revisão cognitiva nos casos 

de noções confusas já preconcebidas.  

     Recapitulemos nosso quadro da relevância da vontade no campo cognitivo: o método 

originou-se de uma resolução inicial da vontade; suas regras devem ser observadas com igual 

firmeza e resolução e, por fim, a primeira regra atenta para o uso que faremos de nossa 

vontade, quer dizer, aplicando-a apenas aquilo que concebemos com clareza e distinção de 

modo a evitar julgar demais – precipitação – ou julgar de menos – prevenção. Como 

mencionamos, a primeira regra parece prevalecer sobre as demais. Isto porque ela é como que 

transformada ou aplicada na própria dúvida metodológica característica da investigação das 

Meditações; e, mais ainda, na maneira mais eficaz de evitar o erro. Vejamos em detalhes 

como esta regra assume formas variadas no interior do processo cognitivo exigido pelo 

cartesianismo, enfatizando, certamente, o papel da vontade neste processo.  

     Ora, sabemos que a Primeira Meditação é constituída por todo um exercício dialético. Ela 

opõe razões para duvidar a razões para assentir de maneira progressiva, de modo que 

podemos falar em pequenos graus de radicalização da dúvida. Assim, passamos de uma quase 

que inocente suspeita no poder cognitivo dos sentidos – inocente porque esporádica
49

 –, para 

o argumento do sonho, da loucura, à desconfiança mesmo quanto às essências matemáticas, 

para alcançar, enfim, uma dúvida que engloba todas as demais. A figura que representa esta 

dúvida radical é justamente a do gênio maligno. Diferentemente do Deus enganador, ela tem o 

fator adicional de impor a sistematicidade do erro por meio da introdução da maldade. O 

Deus enganador ainda poderia ser um “verdadeiro Deus, que é a soberana fonte da verdade”
50

, 

cujo engano engendrando em mim poderia se dar de maneira simplesmente excepcional.
51

 Ou 
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seja: o gênio maligno cumpre o papel de tornar errados todos os meus pensamentos, porque 

investe sua maldade nisto.  

     Como podemos testemunhar o poder da vontade nesta dúvida radical? Justamente na ideia 

de tomar o minimamente duvidoso como falso. É claro que temos razões verdadeiras para 

duvidar, mas, para radicalizar a dúvida, é necessário fingir a falsidade de todos os meus 

pensamentos.
52

 Que é o gênio maligno senão uma ficção metodicamente construída e aplicada 

para encontrar aquilo que poderá a ela resistir? É no caráter artificial da dúvida que 

encontramos a expressão máxima de nossa vontade. Segundo Descartes, seu poder, isto é, o 

da vontade, que nada mais é do que a expressão de nossa liberdade, ficou manifesto no mais 

alto grau “quando, empenhando-nos em duvidar de todas as coisas, chegamos ao ponto de 

fingir que algum poderosíssimo autor de nossa origem se esforçava por nos enganar de todas 

as maneiras”
53

. Não é sem razão, portanto, que nos parágrafos de abertura da Primeira 

Meditação, o eu que medita confessa: 

Agora, pois, que meu espírito está livre de todos os cuidados, e que consegui 

um repouso assegurado numa pacífica solidão, aplicar-me-ei seriamente e 

com liberdade em destruir em geral todas as minhas antigas opiniões. Ora, 

não será necessário, para alcançar esse desígnio, provar que todas elas são 

falsas, o que talvez nunca levasse a cabo; mas, uma vez que a razão já me 

persuade de que não devo menos cuidadosamente impedir-me de dar crédito 

às coisas que não são inteiramente certas e indubitáveis, do que às que nos 

parecem manifestamente ser falsas, o menor motivo de dúvida que eu nelas 

encontrar bastará para me levar a rejeitar todas. (Grifos meus. 

DESCARTES, R. 1973, P. 93).
54

 

     Esta certamente não é a dúvida dos céticos. Estes se propõem a duvidar não como forma 

de adquirir algum conhecimento, mas sim para destruir qualquer possibilidade de alcançá-lo. 

A dúvida cartesiana, que é metódica e artificial, se caracteriza justamente pelo oposto: trata-se 

de duvidar para aplicar a primeira regra do método – tomar como verdadeiro só o claro e 

distinto; recusando inclusive o minimamente duvidoso – e conquistar algo de firme e 

constante nas ciências
55

, como é feito no decorrer das Meditações. É somente por meio desta 

dúvida deliberada que poderei encontrar um fundamento confiável, a saber, o da minha 

própria existência enquanto coisa pensante. A partir desta verdade produtiva, observando, é 

claro, a primeira regra do método e as demais, que poderei deduzir, entre outras, a existência 

de Deus, de minha liberdade, das essências das coisas materiais, etc.  
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     Esta dúvida também não é prática. Ela não se refere à conduta da vida, mas sim aos 

princípios que devem orientar nossa metafísica. Duvidar no campo prático – e teremos 

oportunidade de estudar esta dúvida mais adiante, quando tratarmos da Moral provisória do 

Discurso – só pode ser inteiramente destrutivo para a vida. Enquanto travamos a batalha do 

conhecimento, nos guardamos de questionar a respeito dos nossos costumes e de nossas 

ações, pois é preciso um mínimo de paz enquanto nos dedicamos a tal empreitada. Há uma 

ressalva que frequentemente passa despercebida na leitura das Meditações, mas que ocupa 

uma posição mais destacada nos Princípios devido a forma expositiva deste último. No 

parágrafo 11 do primeiro texto, após anunciar que tomará o que é minimamente duvidoso 

como falso, Descartes toma o cuidado de restringir o escopo da dúvida: “posto que não se 

trata no momento de agir, mas somente de meditar e de conhecer”
56

. Nos Princípios, o título 

do artigo já deixa claro seu intento: “que, neste ínterim [o da investigação da verdade], não se 

deve transferir essa dúvida à prática da vida”
57

. Na vida, mais vale acatar ao verossímil, 

porque muitas vezes não dispomos do mesmo tempo que encontramos na reflexão para 

refundar nossos princípios morais. 

     O primado do livre-arbítrio, isto é, o fato de podermos elencá-lo como uma das noções que 

nos são inatas, se deve, portanto, fundamentalmente à capacidade de ter forjado uma dúvida 

tão radical. No entanto, verificamos esta liberdade também no movimento de suspensão de 

juízo. No mesmo artigo dos Princípios em que apresenta a dúvida como manifestação 

máxima de nosso arbítrio, Descartes não deixa de citar que “experimentávamos, com efeito, 

existir em nós essa liberdade [que é tal] que podíamos nos abster de crer naquelas coisas que 

não eram inteiramente certas e averiguadas”
58

. Em primeiro lugar, vale dizer que também a 

suspensão de juízo é um desdobramento da primeira regra do método. A dúvida consistia em 

levar tal regra até o limite do absurdo, procurando retirar dela apenas aquilo que fosse 

verdadeiro. A suspensão de juízo é o ensinamento que podemos retirar de todo este percurso. 

Se só devemos tomar como verdadeiro o claro e distinto; devemos, em face de um conteúdo 

obscuro e confuso – menos no caso das ações, pois as ações da vida não suportam às vezes 

quaisquer delongas
59

 – suspender a ação de nossa vontade. Assim, enquanto que, na dúvida, a 

vontade se aplica, na suspensão de juízo, ela se contém.  
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     Não devemos nos enganar pensando que, já que não age, mas se abstém, a vontade não é 

relevante para a suspensão do juízo. Ao contrário, ela também precisa de força para se conter. 

Também não se comprometer com o conteúdo reportado por aquela ideia é uma decisão de 

nossa liberdade. Vale lembrar que o movimento de suspensão do juízo será de importância 

cabal para que Descartes resolva o problema da teodiceia na Quarta Meditação. O erro não 

pode ser reputado a Deus, mas aos homens, que, no mau uso de sua vontade, julgam mais do 

que permite seu entendimento. E muito embora Deus tenha nos dado um entendimento finito 

– e não podemos nos lamentar disso, já que ele distribuiu as perfeições por todas as criaturas
60

 

– nos concedeu justamente uma vontade infinita, capaz de escolher não se comprometer com 

aquilo que concebe obscura e confusamente. Devemos, antes, nos rejubilar desta capacidade, 

pois assim podemos evitar o erro e viver num constante processo de aperfeiçoamento pessoal. 

     Qual é, agora, a faceta propriamente moral da vontade humana? Cremos que, para 

desvendar este aspecto, devemos nos concentrar em seu caráter infinito. Podemos nos 

aproximar pouco a pouco da questão da infinitude da vontade. Em primeiro lugar, que papel 

ocupa a noção de infinito no sistema cartesiano? Imediatamente nos lembramos de sua prova 

da existência de Deus enunciada na Terceira Meditação. Esta prova necessita de um 

reconhecimento inicial: o fato de termos em nós a ideia de infinito. É muito fácil percebermos 

que a possuímos: basta reconhecermos que duvidamos e desejamos, isto é, “que me falta algo 

e que não sou inteiramente perfeito”
61

. Para constatar que sou uma criatura finita, que 

manifesta estas volições, preciso de uma base de comparação, isto é, de uma ideia de infinito 

que esteja em mim positivamente, quer dizer, que não seja simplesmente uma negação do que 

é finito. A noção que tenho do infinito é, portanto, anterior a que tenho do finito, o que quer 

dizer que ela possui mais realidade, já que é condição da outra. Certamente eu, que sou finito, 

não posso abarcar este infinito em todas as suas propriedades, razão pela qual Descartes fará 

uma distinção entre compreender e conceber. Compreender é esgotar todas as propriedades 

daquela ideia; conceber é poder perceber clara e distintamente suas perfeições. Podemos 

conceber a ideia de Deus com mais clareza e distinção por duas razões: primeiro, porque ela 

preenche mais nosso pensamento e, segundo, porque é mais simples, de tal forma que não 
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pode ser obscurecida por nenhuma limitação.
62

 Concebo e não compreendo a ideia de 

infinito.
63

  

     O infinito não pode, no entanto, ser confundido com o indefinido. Nos Princípios, 

reforçando o argumento de que não podemos disputar acerca do infinito, posto que, nós, 

criaturas finitas, certamente não seremos capazes de “delimitá-lo e compreendê-lo”
64

, 

Descartes avança tal distinção. O infinito está reservado ora à ideia de Deus, ora a certas 

essências matemáticas, tais como a de uma linha ou de um número infinito. Cabe somente à 

uma mente igualmente infinita, que não é o nosso caso, disputar acerca de questões tais como 

a de se a metade desta linha infinita é também infinita ou se o número infinito é par ou ímpar. 

Sobre aquilo de que não se pode falar, deve-se calar.
65

 Já o indefinido corresponde a tudo 

aquilo no qual não podemos encontrar quaisquer limites. Descartes fornece três exemplos de 

conceitos indefinidos: a extensão do mundo, a divisibilidade da matéria e o número das 

estrelas. Nossa capacidade de imaginação não permite que, ao considerarmos uma extensão 

grande, não possamos considerar uma ainda maior, razão pela qual devemos concluir que sua 

grandeza é indefinida. Além disso, considerando a matéria, sabemos que é possível dividi-la 

um número indefinido de vezes. Dividimos suas partes e as partes destas partes 

sucessivamente; ou, ao menos podemos conceber que isto possa ocorrer. Por fim, ainda que 

consideremos um número grande de estrelas, nada impede que muitas outras possam ter sido 

criadas por Deus, ou seja, também não concebemos este número encerrado em quaisquer 

limites. O indefinido, portanto, se caracteriza por um movimento negativo, isto é, como aquilo 

que não tem ou que não podemos conceber como encerrado em quaisquer limites. 

     Apesar de, no artigo XXVI, classificar certas essências matemáticas como infinitas, no 

artigo seguinte, Descartes propõe que o termo seja reservado apenas à ideia de Deus. Pois é 

somente em Deus que somos capazes de conceber o infinito positivamente, isto é, sem que 

precisamos recorrer à negação do que é finito. É claro que também não concebemos Deus 

encerrado em quaisquer limites, mas isto é mais uma consequência da positividade de sua 

essência infinita do que propriamente o único modo de acedermos a toda sua essência. Além 

disso, Descartes parece avançar outra razão para sustentar que o termo infinito seja reservado 

                                                           
62

 “Com efeito, muito embora não as compreendamos [as perfeições supremas de Deus], porque obviamente é da 

natureza do infinito que não seja compreendido por nós, que somos finitos, contudo, podemos entendê-las com 

mais clareza e distinção do que quaisquer coisas corpóreas, porque preenchem mais o nosso pensamento e são 

mais simples, nem se deixam obscurecer por quaisquer limitações.” DESCARTES, R. 2002. P. 39; AT, IX-2, 33. 
63

 AT, IX-1, 37. 
64

 DESCARTES, R. 2002, P. 45 ; AT, IX-2, 36. 
65

 Frase que encerra o Tractatus Logico-Philosophicus de Wittgenstein. Ver WITTGENSTEIN, L. Tractatus 

Logico-Philosophicus. São Paulo : Editora da Universidade de São Paulo, 2010. P. 281. 



142 
 

à essência de Deus, a saber, a de que mesmo a concepção de Deus como carente de quaisquer 

limites se dá de modo distinto do que no caso do indefinido. Porque, neste, trata-se de 

reconhecer que estes limites não podem ser percorridos por nós; enquanto que, naquele, a 

ausência de limites é compreendida através da própria perfeição de Deus. Infinito, portanto, é 

pura positividade; indefinido, pura negação.    

     Esta distinção, que reserva a infinitude à Deus, será importante para que Descartes recuse 

explicar as coisas criadas por meio das causas finais. Como nossa mente finita não pode 

alcançar o infinito, isto é, não pode “disputar” sobre ele, devemos nos calar sobre tudo o que 

se refere à Deus – a exceção, é claro, do conhecimento de sua existência. Tentar retirar dele a 

finalidade, por exemplo, para a criação do mundo ou do próprio homem e, mais ainda, para o 

movimento de certos corpos, é tentar compreender aquilo que estruturalmente somos 

incapazes. Não podemos aceder aos desígnios de Deus, e, portanto, resta-nos permanecer no 

nível da descrição das causas eficientes. Esta compreensão de Deus está justamente na base 

de toda a cosmologia cartesiana, que, como já reforçarmos inúmeras vezes, expulsou as 

causas finais da natureza e conquistou toda uma nova maneira de descrever os fenômenos 

físicos.
66

 Espinosa irá retomá-la, fazendo, no entanto, uma modificação fundamental: não é 

que não possamos compreender as finalidades ocultas de Deus, mas sim que ele não possui 

quaisquer finalidades.
67

 

     Esta distinção nos faz pensar em como poderíamos classificar o poder da vontade. Seria 

ele infinito ou indefinido? Como aponta Grimaldi
68

, há somente um único texto em que 

Descartes certamente o classifica como infinito, a saber, a carta a Mersenne de 25 de 

dezembro de 1639: 

O desejo que cada um tem de possuir todas as perfeições que pode conceber 

e, por consequência, todas aquelas que cremos pertencerem a Deus, vem do 

fato de que Deus nos deu uma vontade que não possui limites. E é 

principalmente por causa desta vontade infinita que há em nós que podemos 

dizer que ele nos criou à sua imagem. (Grifos meus. AT, III, 628) 

     A classificação deste trecho é dúbia. Por um lado, podemos dizer que a vontade é 

indefinida, posto que é apresentada primariamente como não possuindo limites. De outro, é 

adjetivada como infinita, que, como vimos, deveria significar positividade. No artigo 35 dos 

Princípios, ao explicar o mecanismo do erro, Descartes afirma que a vontade “pode de algum 
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modo ser dita infinita”
69

. Sua ideia é justamente contrastar com a extensão do entendimento, 

cuja percepção “não se estende senão às poucas coisas que lhe são oferecidas e é sempre 

muito limitada”
70

. Chama a atenção o emprego da expressão “pode de algum modo ser dita”, 

como se com isso pretendesse classificar apenas um modo de dizer e não uma propriedade 

essencial. Por fim, nas Meditações, também por meio de um contraste com o entendimento, a 

vontade é “tão vaga e tão extensa que ela não está encerrada em quaisquer limites”
71

: 

indefinida, portanto. Por oposição ao entendimento limitado, tenho uma vontade “muito mais 

ampla e mesmo infinita”
72

. Novamente, aqui, o termo “mesmo” parece indicar mais um modo 

de se expressar do que uma definição real. À exceção do trecho da correspondência com 

Mersenne, portanto, estas passagens revelam um certo desconforto cartesiano para classificar 

veementemente a vontade como uma faculdade de extensão infinita. Mais ainda, a definição 

dada nas Meditações e na própria carta nos encaminha ao indefinido, tal como a extensão do 

mundo, a divisibilidade da matéria e o número das estrelas que não podemos determinar. Qual 

é, por fim, a opção correta? 

     Há uma tese que nos permite optar pela figuração da vontade como uma faculdade 

verdadeiramente infinita. A saber: sua aproximação com Deus. É justamente o fato de ter uma 

vontade tão ampla que reconheço que trago em mim sua imagem e semelhança. É claro que 

aproximação não quer dizer identidade. Em Deus, a vontade é certamente incomparavelmente 

maior do que em mim: primeiro porque nele a capacidade de conhecer e de agir se encontram 

unidas, o que faz de sua vontade mais firme e mais eficaz; segundo, que, sendo Deus infinito 

por essência, sua vontade naturalmente se dirige a um número muito maior de objetos. No 

entanto, ao tomar a minha vontade formalmente nela mesma, sem referir ao restante de minha 

constituição ou ao poder do entendimento, considero que ela pode ser comparável à infinitude 

divina.
73

 Assim, quando Descartes afirma que não concebo minha vontade encerrada em 

quaisquer limites, devemos nos lembrar das explicações anteriores válidas ao caso de Deus: 

não é que o infinito não possa ser compreendido como o ilimitado, mas sim que esta 

compreensão é, primeiro, uma consequência do fato de reconhecermos sua infinitude inicial; 

e, segundo, que mesmo esta consequência é compreendida positivamente.  
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     Expliquemos melhor como conceber positivamente a ausência de limites. Algo é 

indefinido porque sempre posso pensar numa grandeza maior do que a que atualmente 

considero. Quer dizer, não sou capaz de precisar a grandeza do universo, porque sempre posso 

pensar que há uma extensão maior. O mesmo se passa com a matéria e o número das estrelas: 

quando divido uma parte da matéria, sempre posso pensar que há mais divisões possíveis; 

enquanto que sempre posso considerar um número de estrelas maior. Então, a indefinição tem 

a ver com minha capacidade limitada para percorrer a extensão daquele fenômeno. No caso 

da vontade ocorre o oposto: eu sinto-a tão grande em mim “que não concebo absolutamente a 

ideia de nenhuma outra mais ampla e mais extensa”
74

. A vontade “pode ser dita de alguma 

forma infinita” não porque há uma vontade maior que a ultrapassa, mas justamente porque a 

que concebo atualmente já esgota todo seu poder. Concebo a vontade como atualmente 

infinita, ao passo que só posso compreender a “infinitude” dos objetos indefinidos como 

potência que não pode ser delimitada.  

     Ainda não tratamos da conexão da infinitude da vontade com a Moral. Em verdade, só 

poderemos explicar com mais detalhes o modo como a vontade deve ser dirigida em nossas 

ações quando apresentarmos a Moral par provision do Discurso e a Moral prática da 

correspondência, especialmente com as noções de virtude, bom julgamento e generosidade. 

No entanto, é por bem apresentar este aspecto infinito antes da investigação, porque, cremos, 

ele introduz um sério problema para a própria elaboração de uma Moral; que certamente será 

contornado nas investigações futuras pela opção por uma ética da virtude em detrimento a 

uma ética deontológica.  

     Vejamos qual é este problema. Dizer que possuo uma vontade infinita, isto é, que ela pode 

se dirigir a todos os objetos, é o mesmo que decretar a existência de minha liberdade. Quer 

dizer, quando aplico minha vontade para endossar ou rejeitar uma percepção do 

entendimento, o faço sem que alguma força exterior me obrigue.
75

 Já discutimos 

anteriormente como esta liberdade pode se manifestar em seu mais alto e mais baixo grau, 

conservando sempre sua indiferença positiva. Apesar de dizer, no Resumo às Meditações, que 

não tratará, na Quarta delas, do pecado, isto é, do erro moral
76

, observaremos que, na verdade, 
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Descartes dele trata.
77

 Seu tratamento será como aquele do erro propriamente metafísico ou 

cognitivo: estendo minha vontade infinita inclusive às coisas que não entendo senão obscura e 

confusamente. Isto significa que a vontade “escolhe o mal pelo bem ou o falso pelo 

verdadeiro”
78

, pecando no primeiro caso e se enganando no segundo. Na medida em que a 

Moral deve poder fornecer regras universais e intersubjetivamente de conduta – ao menos era 

esta a Moral que Descartes esperava conquistar nas passagens que inicialmente analisamos do 

Discurso e das Regras, Moral esta que o permitiria distinguir o falso do verdadeiro, isto é, o 

mal do bem, para caminhar com segurança nesta vida –, podemos nos perguntar que gênero 

de regra deveria ser apresentado à esta vontade infinita. Lembremos que o entendimento, a 

faculdade responsável por conhecer e, portanto, determinar o conteúdo dessas regras, é finito. 

Chegaríamos a uma situação na qual o conhecimento finito do mundo deveria enfrentar uma 

vontade que é, ela mesma, imponderável. Toda a nossa dificuldade se resumo a esta questão: 

como o finito pode determinar o infinito? Como propor o universal e o intersubjetivamente 

válido – o verdadeiro e o falso, o bem e o mal – para aquilo que se aplica a todos os objetos e 

não pode ser coagido por nada exterior? 

     A dificuldade de pensar uma ciência que determina o que é por definição indeterminável 

foi diagnosticada também por Pierre Guenancia
79

 e Kolesnik-Antoine
80

, embora ambos 

estejam refletindo especificamente sobre o caso da Política. Cremos que este problema 

também se dirija ao estabelecimento de uma Moral; e, juntamente com o problema da ciência 

da união, faz com que ela – e também toda a filosofia prática – devam ser tratadas de modo 

distinto das demais ciências cartesianas, tais como a Metafísica e a Física. Particularmente no 

caso da Moral, cremos que são estas as duas razões fundamentais para que seja para sempre 

provisória. Esta não é, no entanto, a posição de todos os comentadores. À luz destes dois 

problemas metafísicos, cabe, portanto, analisar seus argumentos. A partir destes, ensaiaremos 

com mais detalhes nossa posição própria, precisando o que exatamente entendemos pelos 

termos Moral provisória, científica e prática. 
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2.3. Moral par provision, científica e prática 

     Na Terceira Parte do Discurso, Descartes anuncia a necessidade de apresentar um conjunto 

de “três ou quatro máximas”
81

 que deverão ser observadas enquanto ainda não for possível 

dispor de uma ciência assentada em bases infalíveis. Como vimos, a dúvida não deve se 

estender para a prática; pois, enquanto se busca “algo de firme e constante nas ciências”
82

, é 

necessário tratar de viver bem. Afirma Descartes: 

E enfim, como não basta, antes de começar a reconstruir a casa onde se mora, 

derrubá-la, ou prover-se de materiais e arquitetos, ou adestrar-se a si mesmo 

na arquitetura, nem, além disso, ter traçado cuidadosamente o seu projeto; 

mas cumpre também ter-se provido de outra qualquer onde a gente possa 

alojar-se comodamente durante o tempo em que nela se trabalha; assim, a fim 

de não permanecer irresoluto em minhas ações, enquanto a razão me 

obrigasse a sê-lo, em meus juízos, e de não deixar de viver desde então o 

mais felizmente possível, formei para mim mesmo une morale par provision, 

que consistia apenas em três ou quatro máximas que eu quero vos participar. 

(DESCARTES, R. 1973, P. 49)
83

 

     Discutiremos o teor destas máximas em breve. Por ora, é necessário refletir, tal como 

fizemos no caso da Medicina, sobre o estatuo desta Moral cartesiana. Não nos perguntaremos, 

como foi o caso no capítulo anterior, sobre seu sujeito e seu télos, uma vez que as passagens 

fornecidas por Descartes não colocam dúvidas sobre a questão de que a Moral se aplica ao 

homem, isto é, à união de alma e corpo, e de que seu objetivo final é promover a correta 

distinção entre as escolhas verdadeiras e falsas, boas ou más. No entanto, estas mesmas 

passagens inserem rótulos diversos para a Moral: no trecho do Discurso, ela é “par provision” 

e na, Carta-Prefácio, é tanto, num primeiro  momento, “uma Moral que possa bastar para 

regrar as ações de sua vida”
84

, necessariamente derivada de um conhecimento “vulgar e 

imperfeito”
85

 adquirido no interior dos quatro primeiros graus de Sabedoria, quanto, em 

momento posterior, “a mais alta e perfeita Moral”
86

, disposta no conjunto das ciências do qual 

a Filosofia é o estudo e cuja fundação depende de um conhecimento completo de todas as 

demais. Neste sentido, o modo como compreenderemos a expressão par provision – e por isso 

optamos, até o momento, por não a traduzir – é em si uma expressão de nossa própria 

concepção sobre o estatuto desta “ciência” (se ela for uma) no interior do projeto cartesiano.  
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    Acreditamos que é em Lisa Shapiro
87

 que podemos encontrar expostas de maneira mais 

sistemática as diversas interpretações sobre esta dificuldade. Segundo ela, é possível tomar a 

expressão par provision ao menos de duas maneiras: significando, por um lado, provisória e, 

por outro, por provisão. A ideia básica da leitura enquanto “provisória” é a de que há uma 

temporalidade implícita no projeto moral do autor. À Moral provisória corresponderá, no 

futuro, uma Moral definitiva, que justamente terá este caráter por derivar das conclusões 

retiradas do estudo da Metafísica e da Física. Esta interpretação está de acordo com a 

metáfora da árvore da filosofia: pois, se nos lembrarmos bem, antes de propor o itinerário 

científico da metáfora, o processo de instrução deve se beneficiar da formulação de “uma 

Moral que possa bastar para regrar as ações de sua vida, a fim de que estas não sofram 

retardo”
88

. Depois de formulada esta Moral – que, segundo esta interpretação, é a Moral 

provisória, apesar de Descartes, neste trecho, não a classificar de tal forma – deve-se estudar a 

Lógica que não a da Escola, mas sim aquela procure exercitar pequenos exercícios simples da 

matemática, para que se possa acostumar o espírito a raciocinar bem, isto é, por ordem. Só 

então, pode-se começar o estudo da Metafísica, da Física e, por fim, atingir a Medicina, a 

Mecânica e a Moral – que desta vez não seria uma Moral necessária simplesmente para não 

retardar as ações da vida, mas sim “a mais alta e perfeita Moral, que, pressupondo um 

completo conhecimento das outras ciências, é o último grau de Sabedoria”
89

.  

    No interior desta posição, que opõe, portanto, Moral provisória à Moral definitiva – embora 

Descartes, como aponta Lívio Teixeira, jamais tenha empregado a expressão “definitiva” para 

classificar quaisquer de suas morais
90

 – há uma ambiguidade. Há aqueles, como Étienne 

Gilson
91

 e John Marshall
92

, que acreditam que, embora o código fornecido pelo Discurso seja 

“provisório”, seu conteúdo não será completamente abandonado após a aquisição de 
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conhecimento nas demais ciências. Especificamente para Gilson, estas máximas apresentam 

algumas “diretrizes” que serão observadas ainda na Moral definitiva, como se tais máximas 

fossem uma espécie de receita empírica a ser aprimorada no futuro. Por outro lado, há aquelas 

que julgam que as máximas do Discurso são provisórias num sentido total, ou seja, que elas 

serão completamente abandonadas após o percurso cognitivo. Esta é a posição de 

Rutherford
93

 e, em certo sentido, também a de Guenancia
94

. Para Rutherford, é na 

correspondência com Elisabeth que a Moral provisória do Discurso finalmente tomará sua 

faceta definitiva. Com a apresentação dos conhecimentos necessários ao bom julgamento – 

que são aqueles que podemos retirar da Metafísica e da Física cartesiana, apresentados 

sumariamente na Carta de 15 de setembro de 1645 – Descartes poderá reconfigurar suas 

máximas iniciais. É isto que ele faz na carta de 4 de agosto de 1645; e Rutherford procura 

demonstrar como, neste contexto, elas assumem uma faceta científica. Quanto a Guenancia, 

assumimos que classificar sua posição é um pouco difícil, principalmente porque ele, em 

algum sentido, se recusa a discutir nos termos da ambiguidade da expressão par provision: 

pois, para ele, esta dualidade acaba por deixar passar o essencial, a saber, que sem dúvidas há 

um pensamento moral cartesiano coerente, que é latente no estudo das demais ciências e é 

mesmo o grande fruto desta empreitada. Quer dizer, sua preocupação central é mostrar que a 

posição dúbia que a Moral ocupa em relação às demais ciências cartesianas, longe de ser uma 

falha ou incompletude, mostra, na verdade, que ela está distribuída por todo o seu programa, 

como seu fundamento último.
95

 Discutiremos, no capítulo que segue, o modo como 

Guenancia inverte a relação entre a Moral e o método: na verdade, a Moral é como que 

condição do método e não o contrário; de modo que a classificação de provisório cabe muito 

mais acertadamente para ele. Ainda assim, no entanto, Guenancia não deixa de pontuar que, 

na carta a Elisabeth de 4 de agosto de 1645, Descartes formula as regras de sua Moral par 

provision de modo mais confortável, isto é, sem o perigo de causar indignação aos censores 

teológicos e políticos da época, tal como ele afirmou a Burman ter feito no Discurso.
96

 

     É possível também considerar a expressão par provision como significando por provisão. 

Quem sugere esta nova interpretação é Michelle Ledoeuff, em seu texto “Red Ink in the 
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Margin”
97

. Nele, Ledoeuff propõe que há um mal-entendido na forma como os intérpretes de 

língua inglesa e francesa traduzem e leem a expressão par provision. Segundo ela, a 

expressão é mais corretamente entendida num sentido jurídico, isto é, aquele que encontramos 

nas provisões legais. Tais provisões não serão completamente abandonadas no contexto do 

julgamento final: na verdade, elas estarão presentes na medida em que poderão “moldar” tal 

julgamento. Assim, par provision “é um termo jurídico que significa ‘o que um julgamento 

concede antecipadamente a uma parte’ [...] A provisão não é passível de ser posta em causa 

pelo julgamento final”.
98

   

     Lisa Shapiro aceitará tal sugestão; e nisto consistirá a primeira parte de seu argumento. Um 

segundo passo propõe uma comparação iluminadora com a Moral estoica. Ora, sabe-se que 

Descartes viveu num período no qual o interesse pelo estoicismo renasceu. Além disso, há 

evidências concretas – na carta a Elisabeth de 21 de julho de 1645 e nas que a seguem – de 

que ele leu e se interessou ao menos por um autor desta tradição, a saber, Sêneca. Segundo os 

estoicos, a Moral comporta duas facetas: uma composta por obrigações incondicionais e outra 

por obrigações circunstanciais. As obrigações incondicionais devem ser observadas pelo 

indivíduo em todas circunstâncias que se apresentam. Ela é, neste sentido, uma espécie de 

ética deontológica, que, segundo definição da própria Shapiro, “toma o bem como 

consistindo num conjunto de regras ou obrigações”
99

. Estas regras incluem, por exemplo, 

prescrições gerais a respeito do modo como deve se cuidar da saúde e dos órgãos dos 

sentidos. Já as obrigações circunstanciais, como o próprio nome já indica, descrevem o 

comportamento moralmente adequado – que é o comportamento do sábio – em circunstâncias 

específicas. Uma das máximas deste gênero de obrigação é a de que devemos abandonar 

nossas posses caso nos encontremos entre muitos indivíduos que nada possuem. Nas 

obrigações circunstanciais encontramos desenvolvida uma espécie de ética da virtude, na qual 

o bem é definido como a virtude, isto é, “uma disposição para agir das formas corretas pelas 

razões corretas em qualquer conjunto dado de circunstâncias”.
100

 Assim, os dois gêneros de 
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obrigação convivem de modo harmonioso no sistema moral estoico, na medida em que as 

obrigações incondicionais constroem ou moldam as próprias obrigações circunstanciais. 

Juntas, elas formarão o kathêkonta, termo que significa “obrigação” e “dever” ou “funções 

apropriadas” e “ações condizentes”. 

     Como aplicar esta chave interpretativa ao caso cartesiano? Simples: a Moral par provision 

do Discurso corresponde às obrigações incondicionais. Tal como nos estoicos, elas moldam 

as obrigações ditas circunstanciais, que, no caso cartesiano, serão plenamente atingidas após o 

conhecimento completo das demais ciências, sobretudo da Física. Por isso, as máximas do 

Discurso fornecerão um conjunto de provisões necessárias à formação de um sistema moral 

perfeito no futuro. Neste cenário, o principal erro dos comentadores que interpretam par 

provision como “provisória” é, além de só procurarem por uma ética deontológica, 

considerarem que esta é incompatível com uma ética da virtude. O caso estoico já demonstrou 

que não: e o ponto é justamente sustentar que, se o cartesiano também seguir esta estrutura, 

compreenderemos os textos mais corretamente. Além de explicar o trecho do Discurso, esta 

chave dá conta do emprego da expressão “sistema moral perfeito” para se referir à Moral que 

conclui a metáfora desenvolvida na Carta-Prefácio. Trata-se de um sistema no mesmo sentido 

em que a Moral estoica era sistemática, quer dizer, abarcava diversos gêneros de obrigações 

ou tendências éticas em seu interior. 

     Partamos para a análise crítica destas posições. Comecemos pela de Shapiro, para então 

retrospectivamente seguirmos a dos demais. Shapiro enfatiza o emprego, por parte de 

Descartes, de certa expressão no contexto de apresentação da metáfora da árvore da filosofia. 

Trata-se da expressão “sistema moral perfeito”. Vejamos o modo como Shapiro conclui sua 

argumentação: 

Seguindo esta linha, dispomos de uma visão mais aprofundada do que 

Descartes pretendia ao invocar um “sistema moral perfeito”. Assim como o 

sistema moral estoico completo inclui tanto obrigações incondicionais quanto 

circunstanciais, na medida em que a ética cartesiana é influenciada pela ética 

estoica, deveríamos esperar que o sistema moral perfeito cartesiano incluísse 

não só um conjunto de obrigações incondicionais, que formam nossa 

aproximação geral com a vida, mas também um conjunto completo de regras 

que governem as decisões particulares que fazemos no curso da vida, ou seja, 

um conjunto completo de obrigações circunstanciais. Assim, o sistema moral 

perfeito cartesiano incluiria não apenas as máximas da morale par provision, 

mas também regras para a ação que conquistaríamos com uma compreensão 

abrangente do mundo – isto é, com uma física completa. (Grifos meus. 

SHAPIRO, L. 2008, P. 541-452). 

     Ocorre que tal expressão não se encontra na redação original da Carta-Prefácio. Na 

verdade, Shapiro recorre à tradução inglesa feita por Cottingham, Stoohoff e Murdoch, que de 
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fato traduz « la plus haute et la plus parfaite Morale, qui, présupposant une entière 

connaissance des autres sciences, est le dernier degré de la Sagesse »
101

 por “the highest and 

perfect moral system, which presupposes a complewte knowledge of other sciences and is the 

ultimate level os wisdom”
102

. O termo sistema talvez tenha sido adicionado à tradução para 

facilitar a compreensão do trecho, já que a ideia é justamente caracterizar a Moral como uma 

ciência tal como as demais descritas na metáfora. O ponto é que, em Shapiro, ela motivou 

uma interpretação mais robusta do verdadeiro significado da Moral cartesiana. Certamente 

esta pequena imprecisão do trecho, baseada numa tradução incorreta do mesmo, não arruína 

completamente sua, uma vez que ela está baseada, além disso, em propostas conceituais – e 

não simplesmente terminológicas –, a saber, a releitura do termo par provision e a 

aproximação entre a Moral cartesiana e a estoica. O que esta crítica atinge é simplesmente 

certa descrição do projeto moral encerrada na ideia de sistema. 

     Nada diremos a respeito da influência estoica que Shapiro detecta em Descartes. Cremos 

que a autora possui bons argumentos para sustentar esta aproximação; e, na medida em que a 

comparação ajuda a tornar os textos mais interessantes, julgamos válida. Todavia, temos 

alguns questionamentos à sua leitura da expressão enquanto “por provisão”. Shapiro acusa os 

teóricos da Moral provisória de suporem certa temporalidade na Moral cartesiana – 

temporalidade esta que justificaria a divisão em dois tempos desta Moral, a saber, como 

provisória e como definitiva. Ela pretende substituir a leitura temporal pela leitura jurídica; e 

procura mostrar como são leituras bastante diferentes.
103

 Ora, certamente a Moral do Discurso 

desempenhará um papel diverso nestas duas leituras. Na de Shapiro, ela não será abandonada, 

pois condicionará a construção das obrigações circunstanciais. Na dos demais, ela poderá ou 

bem ser completamente substituída – caso de Rutherford e Guenancia – ou bem ter alguns de 

seus aspectos mantidos – como pensam Marshall e Gilson. A pergunta que cabe é: também 

não está em jogo em Shapiro a ideia de que a Moral cartesiana está dividida em dois 

momentos, a saber, um formado por um conjunto de provisões e outro em que tais provisões 

criarão uma espécie de sistema último de Sabedoria?  
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     Acreditamos que sim. Também em sua leitura encontramos uma Moral cartesiana dividida 

em t¹ e t²: t¹ corresponde ao momento do Discurso; e t² se dará depois de adquiridos os 

conhecimentos necessários na Física, quando, por fim, usaremos as máximas de t¹ para 

compor uma Moral mais completa. Da mesma forma, a linha interpretativa da Moral 

provisória supõe estes dois tempos. Para estes autores, t¹ também corresponde aos preceitos 

do Discurso, ao passo que t² ou bem abandonará as máximas ou bem manterá algumas de suas 

sugestões. Quer dizer, a verdadeira diferença entre estas posições é a função das máximas de 

t¹ em t², e não a suposição da temporalidade. Lembremos que, além disso, Shapiro aceita uma 

divisão interna à interpretação via Moral provisória; divisão essa que ocorre justamente por 

conta do papel dado às máximas do Discurso em relação à Moral futura. Gilson, em seus 

comentários ao Discurso, não deixa claro de que forma ocorrerá a retomada das máximas. Ele 

afirma simplesmente que há ali as diretrizes ou a receita empírica do projeto definitivo. Ora, 

mas estas diretrizes serão simplesmente adicionadas à Moral futura, terão algumas de suas 

partes modificadas e outras mantidas ou funcionarão como as condições da mais alta e 

perfeita Moral, ou seja, serão retomadas num sentido jurídico? Assim, temos a seguinte 

estrutura argumentativa: 1. aceita-se a tese temporal; 2. afirma-se que sua principal diferença 

está na função dada à Moral do Discurso e 3. Aceita-se que, no interior das leituras temporais, 

há espaço para pensar funções diversas das máximas iniciais. Conclusão: a leitura de Shapiro 

não é ‘bastante diferente” das demais. Na verdade, ela também poderia ser incluída no 

conjunto de autores que interpretam a expressão como “provisória”. Nossa crítica certamente 

não se dirige à interpretação como provisória em si, mas sim ao fato de Shapiro procurar 

demonstrar que compreender como por provisão seja distinto de compreender como 

provisória.  

     Em alguns momentos, Shapiro parece consciente desta questão: pois afirma que sua 

posição permite ver as máximas “como provisórias num sentido jurídico”.
104

 No entanto, 

continua a afirmar que sua leitura é bastante diferente das demais. Falta verificar se ela 

sustenta tal oposição – e, mais ainda, o erro da interpretação tradicional – com argumentos 

adicionais. Dentre estes outros argumentos, como também já elucidamos, está a acusação de 

que os teóricos da Moral provisória reduzem ou ao menos esperarem da Moral cartesiana 

apenas uma ética deontológica, quer dizer, uma ética composta por regras, obrigações ou 

deveres válidos universal e intersubjetivamente. Tomando o caso estoico, diz Shapiro, 

observamos um exemplo de que é possível conciliar a tendência deontológica com a da ética 
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da virtude. Estes teóricos, no entanto, parecem corretos em esperar apenas uma ética 

deontológica da parte de Descartes. Observamos que, nos trechos em que se preocupou em 

delinear suas posições morais, sempre afirmou que ela deve conceder senão “regras”, ao 

menos uma definição objetiva do verdadeiro e do falso. É esta correta distinção que nos fará 

caminhar com segurança nesta vida. A própria posição da Moral na árvore autoriza que 

esperemos poder retirar dela proposições verdadeiras, quer dizer, universais e 

intersubjetivamente válidas. Afinal, uma Moral derivada da Metafísica e da Física, deveria 

contar com um conjunto de ideias claras e distintas justamente obtidas através destas ciências. 

Toda a sugestão cartesiana é a de que a Moral final será também uma ciência, para recuperar a 

expressão de Gueroult, dedutiva-matemática
105

. As classificações de ciência, claro e distinto e 

verdadeiro nos aproximam muito mais de uma ética deontológica – na qual são ensaiadas 

obrigações morais objetivas – do que propriamente de uma ética da virtude. 

     Concordamos, portanto, com os teóricos que interpretam o termo como significando uma 

Moral provisória, que deverá ser substituída por uma Moral de caráter científico ou 

deontológico. No entanto, não podemos concordar com estes autores quando insistem que esta 

Moral foi alcançada – na correspondência ou nas Paixões – ou que sequer poderia ser. Esta 

leitura ignora o problema da obscuridade e confusão inerente à união substancial. Como 

demonstramos, este é um sério problema para o estabelecimento da Moral como ciência 

definitiva. Pois, se não estivermos dispostos a abandonar toda a Metafísica cartesiana – e estes 

autores insistem no fato de a Moral ser derivada desta Metafísica – como podemos, ainda 

assim, classificá-la como ciência? Como fazer ciência de um objeto obscuro e confuso? É 

neste sentido verdadeiramente atemporal que deve ser pensado o provisório. Não que ele será 

substituído por um código definitivo, mas que toda e qualquer tentativa de apresentar uma 

Moral é nela mesma para sempre provisória. Em certo sentido, podemos dizer que a Moral 

par provision do Discurso é a própria Moral definitiva: não porque, depois de adquirido o 

conhecimento, reconheçamos retrospectivamente seu valor objetivo, mas justamente porque a 

Moral não pode ter valor objetivo, isto é, está condenada, por conta da própria disposição da 

metafísica cartesiana, a não ser nada mais que uma “ciência” baseada no provisório.  
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    Assim, estamos de acordo com as leituras de Lívio Teixeira
106

 e Alexandre Guimarães
107

. O 

problema da união impede de saída a apresentação de uma Moral científica no sentido estrito 

do termo, quer dizer, aquela que se baseia em ideias claras e distintas. Isto não significa, como 

bem assinalam estes autores, que a metáfora da filosofia deva ser desprezada e qualquer 

mínima reflexão sobre a Moral impedida. A metáfora ainda apresentará, nas palavras de 

Teixeira, um “ideal regulador”
108

, o que quer dizer que a Moral ainda dependerá da física e da 

metafísica, mas que jamais receberá o mesmo estatuto de ciência que elas.  

    Ora, alguém poderia objetar neste momento: Descartes parecia, no final de sua vida, 

particularmente satisfeito com suas reflexões morais. É o que afirma em 1646 a Chanut. Além 

disso, propõe toda uma reflexão moral com a Princesa Elisabeth e com a Rainha Cristina. A 

reflexão com a primeira gerou o Tratado das Paixões – que, descrito do ponto de vista de um 

filósofo natural ou de um médico (en physicien), propunha não só uma descrição mecânica 

das paixões, como também uma série de noções úteis à regulagem de nossas emoções, algo 

importante a se considerar numa Moral que busca alcançar a felicidade na conduta humana. 

Se a Moral sempre será provisória, como dar conta de todos estes textos e reflexões? Num 

certo sentido, a Moral desenvolvida nas Paixões pode ser classificada como científica. É esta 

a Moral derivada da Física que Descartes se congratula de ter descoberto a Chanut, uma vez 

que ela é imediatamente derivada deste tronco na árvore da Filosofia. Como já adiantamos em 

momento anterior, o Tratado das Paixões comporta ideias claras e distintas. É pelo 

movimento de vaivém – que ora considera as ações do corpo na alma, ora os efeitos na alma 

dessas ações – que as paixões podem ser apreendidas em seu duplo aspecto. Utilizaremos a 

noção primitiva de pensamento e a noção primitiva de extensão, o entendimento puro 

auxiliado pela imaginação, para lançar uma grande cadeia de ideias claras e distintas, o que, 

afinal, é a ciência. No entanto, é óbvio que esta abordagem é reducionista. As paixões são 

fenômenos da união: e esta não pode ser reduzida às duas noções anteriores, pois, como 

afirma Descartes, toda a ciência consiste no bom emprego das noções primitivas aos objetos 

que as pertencem.
109

 Nesta abordagem, certamente há algo que escapa. Este algo é justamente 

a percepção da vida humana, o aspecto imponderável da noção primitiva de união, que só 

                                                           
106

 TEIXEIRA, L. 1990, P. 101-150. 
107

 SOARES, A.G.T. “Considerações sobre o sentido da Moral em Descartes”. In: Educação e Filosofia 

Uberlândia, v .29, n. especial, p.215-236, 2015. 
108

 TEIXEIRA, L. 1990, P.101-126. 
109

 “Considero também que toda a ciência dos homens consiste tão-somente em bem distinguir essas noções e 

não atribuir cada qual senão às coisas a que pertencem. Pois, ao querer explicar alguma dificuldade por uma 

noção que não lhe pertence, não podemos deixar de nos equivocar, assim como ao queree explicar uma dessas 

noções por outra; pois, sendo primitivas, cada uma delas só pode ser entendida por si mesma”. Cf. 

DESCARTES, R. 1973, P. 310; AT, III, 665-666. 



155 
 

pode ser experimentado e nunca teorizado cientificamente. É esta toda a complexidade da 

Moral cartesiana diagnosticada por Guenancia: 

A complexidade da moral cartesiana vem do fato de que, de um lado, ela 

depende da metafísica e da física como de seus mais seguros fundamentos, e 

que, de outro, ela se desconecta e constitui uma esfera autônoma em relação 

àquela da especulação teórica, com problemas próprios e em alguns 

aspectos mais complexos, que requerem a consideração e aceitação do 

duvidoso, do aleatório, do risco, refletindo mesmo um certo “ecletismo” na 

medida em que combinam habitualmente verdades cartesianas com aquelas 

da tradição filosófica que, por uma vez, Descartes incorpora explicitamente 

em sua própria filosofia. (Grifos meus. GUENANCIA, P. 2000, P.207). 

     Por isso, reservaremos o termo “a mais alta e perfeita Moral” ou simplesmente “Moral 

científica” – posto que ela ocupa este lugar na árvore das ciências – para nos referirmos ao 

que é desenvolvido nas Paixões da Alma, a saber, uma teoria das paixões baseada na distinção 

real. Com “Moral par provision”, apenas para facilitar nossa análise, faremos referência 

especificamente ao conjunto de máximas apresentado no Discurso. Como toda Moral, se não 

for reducionista e científica, é automaticamente provisória, tanto o código apresentado no 

Discurso quanto as discussões travadas nas cartas poderão ser, num sentido amplo, definidas 

pelo adjetivo provisória; e mostraremos, na seção seguinte, em que sentido a Terceira Parte 

do Discurso e a correspondência com Elisabeth se harmonizam ao discutir a Moral. Para 

evitar confusões conceituais, preferiremos nos referir a este conjunto da moral elaborado por 

Descartes do ponto de vista da vida e das conversações comuns – o que inclui a Moral par 

provision do Discurso e as reflexões da correspondência com Elisabeth – simplesmente como 

Moral prática, de modo a demarcar sua oposição em relação à Moral científica.  

    Na medida em que tal Moral par provision será retomada na correspondência, teremos de 

discuti-la antes de passarmos para as cartas. Além disso, será importante analisarmos o 

conteúdo destas máximas para recusar mais uma proposta interpretativa da Moral cartesiana, 

que não é tematizada por Shapiro. Trata-se de uma posição que também elimina a 

temporalidade, só que, ao invés de recusar o projeto científico, justamente o aceita, 

identificando totalmente a Moral par provision à mais alta e perfeita Moral. Quer dizer, não 

há temporalidade porque o código moral do Discurso tem validade última ou pelo menos uma 

validade inicial a ser aperfeiçoada com o tempo. Para compreender e recusar esta posição, 

temos de conhecer, antes de tudo, o que exatamente estas máximas invocam. 
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2.4. Moral par provision 

     Encontramos tal interpretação em Paul J. Bagley
110

 e Joseph Cimakasky & Ronald 

Polansky
111

. O grupo de comentadores parte de uma mesma constatação inicial, a saber, a 

declaração de Descartes na pequena advertência ao Discurso, que afirma que “na terceira 

[parte], [encontrar-se-ão] algumas regras da Moral que tirou [qu’il a tirée] deste método”.
112

 

Que aconteceria, então, se levássemos a sério esta afirmação? 

     Para Bagley, enfatizar que a Moral é tirada do método implica reinterpretar o sentido da 

expressão par provision. De fato, no contexto do Discurso, a ideia é propor um código moral 

que útil enquanto for necessário reconstruir o edifício cognitivo no qual se inicialmente 

habitava. A questão é que Descartes não precisa quanto tempo durará tal reconstrução. Mais 

do que isso, partindo para outra fonte, na Carta-Prefácio encontramos afirmações a respeito 

da indefinição do tempo desta empreitada. Quer dizer, este processo cognitivo terá uma 

duração ilimitada, que até mesmo ultrapassa a própria filosofia cartesiana. Lembremos que, 

na Carta-Prefácio, Descartes lamenta não ter podido fornecer um “corpo de Filosofia 

completo”
113

 aos seus contemporâneas, pois, embora ainda em idade adequada e próximo da 

verdade, não dispunha da “ocasião de fazer todas as experiências de que necessitasse para 

apoiar e justificar meus raciocínios”
114

, dependentes de grandes despesas. Deixar para a 

posteridade a tarefa de concluir este projeto filosófico não é um grande problema, pois, uma 

vez dispostos os princípios seguros do filosofar, bastaria retirar deles seus frutos necessários, 

o que pouco a pouco encaminharia ao último grau de Sabedoria. Bagley interpreta, assim, que 

a filosofia está num progresso contínuo no que se refere à Física, à Medicina e aos outros 

conhecimentos científicos, ou, em seus termos, à “tecnologia”
115

. Então, se a Moral é tirada 

deste método, e se este método engendra, nas ciências, uma eterna busca pelo conhecimento, 

também a Moral será para sempre provisória. Assim, Moral provisória não é um conjunto de 

máximas a ser observado até que o conhecimento seja, enfim, adquirido: a ideia é que, na 

medida em que o próprio conhecimento, fruto da aplicação do método, está em constante 

progresso, também a Moral, tirada e dependente dele, deverá estar em conformidade com este 

progresso. A Moral é provisória pois está num processo eterno de aperfeiçoamento.  
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     Antes de refletirmos sobre o significado da expressão “tirada do método”, a posição de 

Bagley pode ser questionada ao menos num aspecto. Certamente Descartes estava consciente 

dos limites de suas descobertas. No entanto, isto não significa que ele acreditasse não ter 

descoberto um conjunto sólido de verdades, em especial no que se refere à Metafísica e na 

Física. À época da redação da Carta-Prefácio (1647), já estavam dispostas teses como a da 

distinção real (no mínimo desde 1641, data da publicação das Meditações em latim) e da 

correta apreensão da união via teoria das noções primitivas (1643). Quer dizer, já nesta época 

existia uma séria obstrução teórica ao desenvolvimento pleno da Moral enquanto ciência, a 

saber, o problema de se erguer uma ciência do obscuro e confuso. Ainda que aceitemos que a 

Moral é tirada do método, foi por meio dele que descobrimos, já à época de Descartes, um 

problema que cria uma descontinuidade entre a Moral e as demais ciências. Seguindo o 

método, o máximo que poderíamos retirar da Moral se encontra nas discussões travadas no 

Tratado das Paixões, no qual encontramos ideias claras e distintas de um objeto que é ele 

mesmo obscuro e confuso. Para encontrar algo conforme a união e mesmo mais produtivo a 

respeito dela, seria preciso abandonar a própria ideia de continuidade entre a Moral e o 

Método, ou seja, seria preciso abandonar a ideia de que a Moral é tirada do método e partir 

para um conhecimento derivado das experiências sensíveis. A nosso ver, este conhecimento – 

que é verdadeiro, embora não claro e distinto – tem na correspondência sua condição 

necessária; e na correspondência com Elisabeth sua condição suficiente.
116

  

     A posição de Cimakasky & Polansky é ainda mais forte do que a de Bagley. Enquanto 

Bagley defendia que as máximas da Moral par provision seriam aperfeiçoadas no futuro, em 

conjunto com o progresso das ciências nas quais o método foi aplicado, estes autores 

sustentam que o código moral do Discurso é ele mesmo definitivo. Seus argumentos são dois: 

primeiro, enfatizam a declaração de que a Moral é “tirada do método”, para então demonstrar 

como suas máximas são ponto a ponto uma adaptação das quatro regras do método 

apresentadas na Segunda Parte do Discurso; e, segundo, também a partir de certas declarações 

cartesianas a respeito dos sistemas éticos antigos – “erigidos apenas sobre a areia e sobre a 

lama”
117

 – demonstram que era seu intento substituir a ética tradicional baseada nas virtudes 

cardinais (sabedoria, coragem, moderação e justiça). No interior deste segundo argumento, 
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também leem o conteúdo de cada máxima à luz das virtudes antigas, de modo a encontrar 

determinadas conexões entre os dois sistemas e concluir, assim, o fato de Descartes considerar 

suas regras do Discurso como definitivas. Sua leitura também elimina a ideia de 

temporalidade, desta vez identificando completamente Moral provisória com Moral definitiva. 

Para compreender a posição destes autores, de modo a criticá-la futuramente e assim expor 

melhor nossa própria interpretação, será necessário, antes de mais nada, apresentar as 

máximas da Moral par provision enunciadas neste texto. 

     A Moral par provision é apresentada por conta da necessidade de evitar a irresolução. Um 

olhar rápido nas Paixões nos faz compreender o perigo de tal paixão. Ela faz com que a alma 

fique suspensa entre duas opções, o que pode ser bom para que tenhamos certa prudência ao 

agir, mas que pode ser muito prejudicial quando aplicada em excesso, uma vez que nos 

impedirá de agir e engendrará o remorso de consciência.
118

 Assim, a motivação da Moral par 

provision é promover um código de ação adequado enquanto o conhecimento ainda não for 

reerguido; conhecimento este que, em teoria, assim que for fundamentado, deverá servir para 

proporcionar uma Moral mais adequada. Chama a atenção, neste breve parágrafo inicial da 

Terceira Parte do Discurso que antecede a apresentação das máximas, o emprego de duas 

expressões: por um lado, Descartes afirma que “formei para mim mesmo uma moral 

provisória”
119

; Moral esta formada por “três ou quatro máximas”
120

. A primeira sentença 

introduz a ideia de particularidade da Moral. Parece que, ao contrário do que sustentam os 

autores anteriormente discutidos, a Moral não tem validade universal, mas se aplica apenas a 

Descartes. Já a segunda, oscila entre o real número de máximas, particularmente em relação à 

quarta máxima. Parece que as três primeiras podem ser sem mais problemas elencados no 

código Moral a ser apresentado, mas que a quarta delas ocupa uma posição mais instável. 

Forneceremos uma interpretação para estas duas declarações ao fim desta seção. 

     A primeira máxima é constituída de duas partes. A primeira parte consiste em “obedecer às 

leis e aos costumes do meu país, retendo constantemente a religião em que Deus me concedeu 

a graça de ser instruído”
121

. Já a segunda: “governando-me, em tudo o mais, segundo as 

opiniões mais moderadas e as mais distanciadas do excesso, que fossem comumente acolhidas 

em prática pelos mais sensatos daqueles com os quais teria de viver”
122

. A segunda parte 
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parece funcionar como um complemento à primeira: devo seguir as leis – e, mais ainda, as 

leis do país em que fui criado – em tudo aquilo que elas prescrevem; e, quando elas não o 

fizerem, devo imitar a prática daqueles indivíduos que considero sábios. É uma máxima que 

poderia ser compreendida na ideia de moderação comportamental. Como ainda não sei o 

suficiente para determinar quais ações são boas, agir conforme a via mediana me torna mais 

próximo da verdade do que se agir conforme a via do excesso – pois, nela, talvez me encontre 

justamente na posição contrária à correta, e correria o risco de errar ainda mais. Por excessos, 

Descartes entendia “todas as promessas pelas quais se cerceia em algo a própria liberdade”
123

, 

uma vez que, do ponto de vista das ações, nada parecia tão firme que não pudesse ser 

corrigido no futuro, sendo que estas promessas me colocariam em risco de ter de permanecer 

num juízo que reconheci como falso e, assim, pecar diretamente contra o bom senso. Vale 

lembrar que é preciso seguir o comportamento dos mais sábios não de acordo com o que 

dizem, mas com o que fazem. Isto porque muitos afirmam algo diferente do que praticam, não 

só por conta da corrupção dos costumes, que engendram o medo de partilhar suas verdadeiras 

posições, mas também pelo fato de não saberem distinguir entre a crença e a consciência desta 

crença, que são duas atitudes distintas do pensamento. 

     A segunda máxima consiste em “ser o mais firme e o mais resoluto possível em minhas 

ações, e em não seguir menos constantemente do que se fossem muito seguras as opiniões 

mais duvidosas, sempre que eu me tivesse decidido a tanto”
124

. Para explicar esta segunda 

máxima, Descartes insiste na metáfora do viajante extraviado numa floresta. Para sair de sua 

situação, ele não se deve “voltear” de um lado a outro, mas sim escolher uma rota segura e 

persegui-la até o fim. Mais cedo ou mais tarde, chegará a algum lugar, o que é melhor do que 

permanecer perdido na floresta. A ideia desta máxima é evitar a irresolução: que é, como 

vimos, o núcleo de todo o código par provision. Agir conforme aquilo que nos parece o 

melhor é mais válido do que não agir, pois só assim poderemos evitar os males da 

consciência, tais como os arrependimentos e os remorsos. Sentimo-nos arrependidos ou com 

remorso apenas quando pensamos não ter agido conforme o que era correto naquela 

circunstância ou simplesmente contra o que nos parecia o melhor ou mais provável. Esta 

máxima é de extrema importância para que compreendamos a diferença entre a aplicação da 

Moral e do método. Enquanto que no método, tal como afirma sua primeira regra, não 

devemos “jamais acolher alguma coisa como verdadeira que eu não conhecesse 
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evidentemente como tal”
125

, do ponto de vista da prática, devo perseguir não o verdadeiro, 

mas o verossímil. Ou seja, estamos, aqui, conforme a lógica do melhor e não do claro e 

distinto. Descartes parece ir ainda mais longe, pois afirma que, na medida em que se 

relacionam com a prática, aquelas opiniões que nos parecem simplesmente as mais prováveis, 

deverão ser tomadas “como muito verdadeiras e muito certas”
126

. Um novo critério de 

verdade está em jogo para as ações da vida, ao menos enquanto o conhecimento não for 

devidamente refundado. 

     A terceira máxima será de extrema importância para a compreensão da Moral apresentada 

na correspondência com Elisabeth. É ela que anuncia uma conexão íntima com a Moral 

estoica, na medida em que propõe “procurar sempre antes vencer a mim próprio do que à 

fortuna, e de antes modificar meus desejos do que a ordem do mundo”
127

. Esta regra nos 

convida a fazer uma distinção entre as coisas que dependem de nós e as que não dependem, 

distinção que, conforme aponta Bagley
128

, já encontramos em Epiteto. No Manual de Epiteto, 

que contém máximas práticas compiladas por Arriano, já temos disposta tal separação: 

De um lado, há as coisas que estão em nosso poder, enquanto, de outro, as 

que não estão. Em nosso poder estão a opinião, o impulso, o desejo, a aversão 

e, numa palavra, qualquer coisa que dependa de nosso próprio fazer. Coisas 

que não estão em nosso poder incluem nosso corpo, nossas posses, nossas 

reputações, nosso status e, numa palavra, qualquer coisa que não dependa de 

nosso próprio fazer. (EPICTETUS. 2005, P. 31)
129

 

     Segundo Descartes, devemos saber que somente nossos pensamentos – opinião, impulso, 

desejo, aversão –  estão inteiramente em nosso poder; e que tudo o mais deve ser categorizado 

como pertencente à fortuna, isto é, como para além de minhas capacidades de aquisição. Se a 

máxima anterior procurava nos livrar dos remorsos e arrependimentos, instituindo uma 

espécie de contentamento espiritual derivado da consciência de ter praticado o melhor que nos 

era possível, esta máxima visa evitar nossas lamentações. A ideia é transformar tudo de 

exterior que nos pareça desejável em algo impossível de ser alcançado. Quando tomamos algo 

como impossível, naturalmente não o desejamos: não desejamos ter um corpo incorruptível 

ou ter asas como as aves, pois sabemos que fomos naturalmente privados desta constituição. 

Descartes quer que também os desejos de coisas que nos parecem mais à mão, tais como o 

desejo por uma saúde melhor, quando estamos doentes, ou por liberdade, quando estamos 
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presos, sejam assim categorizados. Para tanto, devemos aplicar as duas faculdades da alma: o 

entendimento deverá conceber como possível apenas aquelas coisas que dependem 

inteiramente de nós – a saber, os pensamentos – e a vontade deve se inclinar somente para 

estes. Trata-se de um exercício longo, que requer “uma meditação amiúde reiterada para nos 

acostumarmos a olhar por este ângulo todas as coisas”
130

; quer dizer, um exercício de 

consideração do entendimento e de educação da vontade. No entanto, uma vez atingido, este 

será o caminho mais imediato para uma felicidade que os filósofos antigos – quer dizer, os 

estoicos – tinham razão em classificar como sendo divina e em julgar-se, por ela, mais ricos, 

poderosos, livres e felizes do que os demais homens. Veremos que, na correspondência com 

Elisabeth, Descartes não tomará este princípio tão absolutamente quanto propõe aqui, uma 

vez que não se trata de recair em insensibilidade extrema, mas sim numa justa consciência a 

respeito do que está em verdadeiramente em nosso poder para encontrar algum equilíbrio em 

nossos afetos. 

     A última máxima, como já atestamos, parece ocupar uma posição escorregadia no interior 

do código moral cartesiano. Ao contrário das máximas anteriores, ela não é introduzida com 

uma expressão como “minha primeira/segunda/terceira máxima”, mas sim com a frase 

“enfim, para a conclusão dessa moral, deliberei passar em revista [...]”
131

. Ou seja: ela não é 

classificada como uma máxima; e Descartes reforça o tom particularizado ao afirmar, em 

primeira pessoa, ter “deliberado” para a conclusão de sua Moral. O que, no entanto, a 

“conclusão da Moral” afirma? Descartes revisou as diversas ocupações tomadas pelos homens 

em vida e encontrou uma que lhe parecia a melhor, capaz de o colocar numa posição mais 

favorável à prática das demais regras. Esta ocupação é a de “empregar toda a minha vida em 

cultivar a minha razão, e adiantar-me, o mais que pudesse, no conhecimento da verdade, 

segundo o método que me prescrevera”
132

. Ele observou que a aplicação de tal método gerava 

um contentamento espiritual ausente nas demais ocupações. A descoberta das verdades 

comumente ignoradas pelos outros homens, obtidas através de uma séria aplicação do 

método, garantia uma satisfação que não acreditava poder encontrar por outros meios. Quer 

dizer, Descartes parece se referir, aqui, ao ofício filosófico como um todo. O restante da 

explicação desta “máxima” faz uma espécie de revisão das máximas anteriores. De modo 

geral, Descartes reforça a ideia de que esta Moral seria em breve substituída, isto é, seu 
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caráter provisório, útil apenas enquanto permanecer no “intuito de continuar a me instruir”
133

. 

Embora a primeira máxima nos convide a tomar o comportamento dos mais sábios e mais 

moderados como o nosso, não significa que não tenhamos, nós próprios, alguma luz que 

naturalmente nos inclina para a correta distinção do verdadeiro e do falso. Além disso, 

também estas opiniões de outrem serão revisadas no futuro; de modo a encontrar outras 

melhores, caso as haja. Para isso, portanto, será necessário persistir na busca pelo 

conhecimento. Trilhar o caminho da verdade será útil, também, para distinguir corretamente 

os bens que estão em nosso poder e limitar os desejos, isto é, à correta aplicação da terceira 

máxima. Por fim, conectando a segunda máxima com a última, afirma que o caminho da 

filosofia exibirá um conjunto de saberes ao entendimento; de modo que a vontade se inclinará 

a julgá-lo. A boa ação deriva deste bom julgamento, embora “bom” não signifique 

verdadeiro, mas sim “o melhor possível”
134

, o que já é suficiente para adquirir virtude. A 

Moral, tal como a fé, deve ser separada daquilo a que a dúvida metódica irá se dirigir: quanto 

às demais opiniões, afirma Descartes, “podia livremente tentar desfazer-me delas”
135

. 

     Esta rápida passagem pela Moral par provision nos faz concluir o seguinte: há uma 

ambiguidade, que ainda não resolvemos, tanto a respeito do estatuto desta Moral como um 

todo quanto sobre a quarta “máxima”. Esta Mmoral se refere apenas a Descartes ou tem valor 

universal? Se optarmos pela segunda resposta, como dar conta da quarta máxima: ela institui 

que todos devem optar pelo caminho da filosofia? Além disso, observamos que estas máximas 

são bastante gerais: quer dizer, não se preocupam em apresentar, recuperando a expressão de 

Shapiro, obrigações circunstanciais. Não se trata de afirmar categoricamente qual deve ser o 

comportamento do homem em tal e tal circunstância, mas sim em fornecer instrumentos ou 

técnicas – atreladas ao correto emprego da razão – para que ele possa agir corretamente em 

todas as circunstancias de sua vida. Este código moral, além disso – exceto pela quarta 

máxima, que ainda não decidimos se é uma – não dá propriamente uma definição de “bem” 

ou de “felicidade”: mas é, antes, um código de meios para atingir qualquer que seja o fim que 

tomemos para nossas vidas. Ou seja, a Moral par provision é uma ética de meios, ou melhor, 

uma ética formal ou instrumental. 
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     Voltemos, agora, à análise da interpretação de Cimakasky & Polansky. Não nos 

concentraremos em criticar sua segunda estratégia argumentativa, que consiste em comparar 

as máximas cartesianas com as virtudes cardinais clássicas. Nossa análise será restrita apenas 

ao primeiro movimento do texto; já que, aqui, há um exame imanente das teses cartesianas. 

Nele, contra Marshall
136

, que sustenta que é somente nesta advertência que Descartes afirma 

que a Moral é “tirada” do método, estes autores apresentam um novo conjunto de referências 

que parecem ir na mesma direção. De fato, Descartes insiste na universalidade do método: ele 

afirma que seus princípios podem ser aplicados a todas as ciências.
137

 Ocorre que os autores 

acreditam que as referências elencadas são suficientes para reforçar a declaração da 

Advertência. Em nenhuma delas, a Moral é frontalmente mencionada. Dizer que o método é 

universal ainda não é o mesmo de afirmar, como na Advertência, que a Moral é diretamente 

tirada do método. Ainda, é preciso entender o que significa este “tirado”. Para Cimakasky & 

Polansky, “tirado” quer dizer imediatamente derivado. Segundo eles, quando Descartes 

afirma que a Moral é formada por “três ou quatro máximas”, seu intuito é chamar a atenção 

para a quantidade de máximas da Moral, que é a mesma do que a de regras do método. A 

partir disso, os autores procuram ler cada uma das máximas da Moral ponto a ponto à luz das 

regras do método.  

     Sabemos que a primeira regra do método institui a necessidade de não tomarmos como 

verdadeiro senão o que se apresenta como claro e distinto. E, agora, sabemos que a primeira 

máxima da Moral nos leva a aderir às práticas mais moderadas possíveis. A conexão entre 

estas duas máximas vista por estes autores é a seguinte: a máxima da Moral é uma 

consequência ou uma auxiliadora da máxima do método. É porque estamos em dúvida na 

teoria, que devemos seguir as opiniões mais razoáveis na prática. Em suas palavras: “Assim, 

vemos que a primeira regra do método – que se deve duvidar até conceber as coisas clara e 

distintamente – exige [calls for] a primeira máxima da Moral e auxilia Descartes a realizá-la. 

Enquanto duvida de suas próprias opiniões, ele possui um meio de determinar as opiniões 

sensatas para viver”
138

. Ora, isto não significa que ela é derivada em sentido forte da primeira 
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regra. Se assim o fosse, deveria estender a suspensão de juízo ou a dúvida inclusive ao plano 

prático. Além disso, é possível ler esta máxima da mesma forma – supondo uma relação de 

causa e consequência ou de auxílio – sem que, para tanto, necessitemos enfatizar a declaração 

da advertência. Ou seja, numa primeira análise, não há uma derivação forte entre as regras, 

mas uma conexão frágil e até óbvia de causa e consequência; segundo, esta relação pode ser 

assumida sem optar por uma leitura forte da declaração da Advertência, isto é, sem aceitar que 

há uma derivação direta do método. 

     Tomemos o caso da segunda máxima. Tal máxima, como vimos, deixa ainda mais clara a 

descontinuidade entre Moral e método. Ela insiste que devemos tomar como verdadeiro o que 

aparece como simplesmente duvidoso, pois, do ponto de vista da prática, o mais verossímil é 

o próprio verdadeiro. Esta máxima parece supor justamente o oposto da primeira regra do 

método, na qual o minimamente duvidoso é tomado como falso (lembremos da aplicação da 

primeira regra do método nas Meditações). O ponto dos autores, no entanto, é sua derivação 

da segunda regra do método, qual seja, “dividir cada uma das dificuldades que eu examinasse 

em tantas parcelas quantas possíveis e quantas necessárias fossem para melhor resolvê-las”
139

. 

Ora, a conexão destas duas regras seria a de que a máxima moral aplica a estratégia de dividir 

as dificuldades ao caso prático, pois, como observa-se na metáfora do viajante extraviado, 

trata-se de “dividir” os caminhos buscando aquele que for mais simples para então sair da 

floresta. Os autores enxergam, aqui, uma “abordagem de simplificação similar”
140

. A ideia 

seria não se perder em muitas opções práticas possíveis, mas dividi-las em possibilidades 

mais simples. Esta explicação passa ao largo do núcleo da segunda máxima da Moral: o 

importante não é determinar o caminho mais simples, mas sim seguir aquele que for mais 

provável com resolução; tomando mesmo o duvidoso como muito certo para não ser 

irresoluto. Os autores complementam afirmando que tanto a teoria quanto a prática envolvem 

uma complexidade de possibilidades e caminhos a seguir; e que, portanto, é necessário dividi-

los em opções mais simples. Na teoria, esta divisão encaminha mais facilmente ao claro e 

distinto; na prática, à resolução pelo mais provável. Ora, mas isto não significa uma aplicação 

da regra do método à Moral: o método ensina a dividir, não a ser resoluto. Aqui, os autores 

estão introduzindo uma nova proporção para a prática, proporção esta que torna estranha a 

ideia de que a Moral é derivada do método. Aliás, é possível não dividir as opções e ainda 

assim escolher alguma delas com resolução. O ponto da segunda máxima é ser resoluto ao 
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que parecer mais verdadeiro, que ainda pode ser obscuro e confuso ou complexo. Ou seja: não 

é necessário dividir para ser resoluto. Novamente, a conexão vista pelos autores é frágil, não 

dá conta do verdadeiro ensinamento da segunda regra e, por fim, não é uma relação 

necessária. Não fica exatamente claro como dividir os problemas em instâncias mais simples 

tem a ver com a estratégia de tomar o provável como verdadeiro e assim segui-lo com firmeza 

e resolução – a não ser afirmando que a prática tem outras proporções, o que já faz com que 

ela não seja derivada do método. 

     Não empreenderemos, aqui, uma revisão passo a passo da leitura destes autores. Cremos 

que os dois exemplos anteriores já são suficientes para observarmos que não há propriamente 

uma conexão forte – de derivação – entre método e Moral, mas sim uma ligação bastante 

frágil. De modo geral, tomando a principal regra método (a primeira) e a principal máxima da 

Moral par provision (a segunda), parece-nos que a Moral par provision não é o 

prosseguimento natural do método: na verdade, ela impõe justamente da suspensão do 

método em face das ações da vida, que não suportam nenhum retardo. Reforçamos que o 

método deve ser rigoroso o suficiente para só aceitar o claro e distinto, isto é, o verdadeiro; 

enquanto que a Moral se caracteriza fundamentalmente pela ação, que deve se orientar 

conforme o verossímil ou o mais provável, isto é, conforme o melhor. Esta descontinuidade 

entre regras do método e máximas da Moral é reforçada em outros textos cartesianos, como 

nas Respostas às Segundas Objeções: 

De resto, peço-vos aqui que lembreis de que, no tocante às coisas que a 

vontade pode abraçar, sempre fiz uma grande distinção entre o uso da vida e 

a contemplação da verdade. Pois, no que se relaciona com o uso da vida, 

longe de eu pensar que é preciso seguir apenas as coisas que conhecemos 

muito claramente, sustento ao contrário que nem sempre é preciso aguardar o 

mais verossimilhante, mas é preciso algumas vezes, entre várias coisas de 

todo desconhecidas e incertas, escolher uma determinar-se a ela, e depois não 

crer nela menos firmemente, enquanto não virmos razões em contrário, do 

que se a tivéssemos escolhido por razões certas e evidentíssimas, como já 

explique no Discurso do método. Mas onde se trata apenas da contemplação 

da verdade quem nunca negou que seja preciso suspender o julgamento em 

relação às coisas obscuras e que não são assaz distintamente conhecidas? 

(DESCARTES, R. 2003, P. 54).
141

 

     Ou seja, há um domínio teórico e um domínio prático particularmente distintos. As regras 

do primeiro e do segundo não se encontram, uma vez que assumem critérios de verdade 

diversos. São regras que se opõem diretamente; ou que a conexão não é de derivação 

imediata, de modo que a expressão “tirée” deve ser compreendida de outra maneira. 
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     Agora que finalmente eliminamos as posições de diversos autores, podemos anunciar 

nossa perspectiva própria. Como já atestamos, nos colocamos ao lado de Lívio Teixeira e 

Alexandre Soares: não há temporalidade na Moral cartesiana e ela está condenada a ser 

provisória. Assim, par provision não significa por provisão, “provisória” em sentido temporal 

ou mesmo “definitiva”, mas sim não-científica. Quando afirma que a Moral é “tirada” do 

método, Descartes faz referência apenas ao fato óbvio de que esta Moral é necessária para que 

o método se efetive – que, aliás, uma das conexões encontradas por Cimakasky & Polansky, 

embora vejam nisso uma derivação forte e conteudística suficiente para classificar tal Moral 

como definitiva e universal. Para nós, não é possível ignorar o problema da ciência da união. 

É este problema que faz com que a Moral esteja condenada a ser para sempre provisória, ou 

seja, para sempre um saber que se institui a partir dos sentidos. Separamos, no entanto, a 

Moral provisória da Moral científica, que é aquela das Paixões: ela leva até as últimas 

consequências o que pode ser feito conjugando as noções primitivas de pensamento e de 

extensão, deixando, é claro, escapar o verdadeiro domínio da Moral neste processo. 

     Para, por fim, interpretar as sentenças “formei para mim mesmo uma moral provisória” e 

“três ou quatro máximas”, será interessante refletir sobre o caráter de algumas passagens do 

Discurso. Ao contrário do método, que deriva de uma reflexão a partir da filosofia tradicional, 

a Moral é toda fundamentada na observação, na experiência da “vida e das conversações 

comuns”
142

.  São as experiências que Descartes vivenciou que o fizeram erguer uma Moral 

correspondente. Isso quer dizer que tal seção do Discurso se coloca no mesmo ponto de vista 

do da correspondência com Elisabeth; e poderá apresentar um pensamento moral prático tal 

como ela. Assim, podemos denominar Moral prática – que tem por característica ser 

provisória, isto é, não-científica – as diversas teses morais que encontramos nestes dois 

textos. Isto, é claro, não abala nossa hipótese central: o Discurso – em algumas de suas partes 

– também não é um tratado científico em sentido forte, mas uma autobiografia. Na Terceira 

Parte, diferentemente da Quarta, é apresentada uma reflexão particularizada a partir da 

história de vida do próprio autor. Não é à toa que suas máximas serão retomadas justamente 

no contexto da correspondência, na qual também este ponto de vista é assumido. Esta é a 

Moral definitiva de Descartes não porque é derivada do método, mas porque o problema da 

ciência da união obstrui a apresentação de ciência plena da prática. Observaremos o eco desta 

Moral provisória na discussão das Cartas. 
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2.5. Moral prática 

     No contexto específico da correspondência com Elisabeth, o tema da Moral é debatido 

fundamentalmente nos anos de 1645 e 1646. Em termos específicos, ele se inicia na carta de 

21 de julho de 1645 e se estende até a carta de maio de 1646. Apresentaremos as teses 

cartesianas a partir de três eixos: primeiro, pensando especificamente em sua noção de 

virtude, expressão da vontade ou do livre-arbítrio; depois, com a noção de bem julgar, que, 

apesar de envolver tanto o poder da vontade quanto o do entendimento, enfatizará a função do 

último na aquisição de determinado conjunto de verdades para condicionar ao juízo correto; e, 

por fim, esboçaremos algumas teses acerca das paixões – que falseiam o justo valor de cada 

coisa – demonstrando sua abordagem original em relação ao Tratado das Paixões.  

a. Virtude 

     Em nosso comentário acerca do significado da expressão par provision, demos especial 

atenção à leitura de Lisa Shapiro, que toma a Moral cartesiana, de inspiração estoica, como 

um híbrido de ética da virtude e ética deontológica. Frans Svensson
143

, num artigo de 2010, 

procura questionar a leitura de Shapiro – propondo, antes, que o pensamento moral de 

Descartes é melhor classificado como uma ética teleológica ou consequencialista, nas quais o 

“bem” consiste em agir de forma a retirar os melhores resultados
144

. Certamente participar 

deste debate exige uma consulta às teorias éticas contemporâneas nas quais possam ser 

encontradas definições de ética da virtude mais ricas do que aquela fornecida por Shapiro, na 

qual nos baseamos. Tal consulta não será relevante ao intuito deste trabalho, pois, ainda que 

possa ser classificada, aos olhos contemporâneos, como uma ética da virtude ou não, é nítido 

que, nesta economia moral, o conceito de virtude desempenha papel fundamental. Aliás, este 

é um ponto em que as duas leituras estão de acordo: seja, como pensa Shapiro, porque a 

virtude é definida como o bem soberano ou sumo bem (na medida em que uma ética da 

virtude é aquela que define o bem como consistindo na virtude; e a virtude “na disposição de 

agir das formas corretas pelas razões corretas em qualquer conjunto dado de 

circunstâncias”
145

); seja, como pensa Svensson, ao ocupar um papel de meio para a conquista 

de um fim, qual seja, o dever de promover, com os poderes que nos pertencem, um acúmulo 
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de perfeições.
146

 As demais noções da Moral prática de Descartes circulam em torno de tal 

conceito. 

     Nas cartas anteriores à 21 de julho de 1645, como já estudamos, a preocupação maior de 

Descartes era fornecer técnicas espirituais e físicas para conservar a saúde de Elisabeth. Ao 

perceber que as cartas significavam, para ela, uma oportunidade de relaxamento espiritual, 

Descartes resolve tentar torná-las cada vez mais produtivas; mudando, no entanto, o tema de 

sua análise. Se não para promover a alegria de Elisabeth, ao menos para não ser mais uma das 

muitas correspondências tristes que recebe, Descartes tratará de apresentar “os meios que a 

filosofia nos ensina para adquirir esta soberana felicidade, que as almas vulgares esperam em 

vão da fortuna, e que nós não poderíamos possuir senão de nós mesmos”
147

. Um destes meios 

é a consulta a uma obra de referência. Não para aceitar passivamente seus preceitos, mas sim, 

como Descartes deixa claro desde o início, para criticá-los, se apropriar deles com 

considerações próprias e, por fim, para pô-los em prática. Além disso, esta consulta, ou 

melhor, esta leitura em conjunto, será útil para que Descartes se instrua e torne seus próprios 

pensamentos mais exatos. Sua sugestão é que passem à leitura do Da Vida Feliz (De vita 

beata) de Sêneca. O estudo conjunto desta obra marcará a passagem da Medicina para a 

Moral na correspondência; que, longe de ser gratuita, é notadamente fluida, uma vez que a 

felicidade ou contentamento do espírito é uma das principais condições para a saúde do 

composto humano. Recuperando a imagem das Regras
148

, é como se estivéssemos diante de 

um mesmo objeto de estudo iluminado diferentemente pela luz do sol. O objeto de estudo é o 

homem, união da alma com o corpo, e se, antes, cumpria investigar os meios para conservar 

sua saúde; agora, interessará pleitear sua felicidade. 

     Estamos em face de um dos raros momentos em que Descartes cita nominalmente um autor 

e uma obra específica. Em 1646, preocupado com outro tema, ele também examinará O 

Príncipe de Maquiavel e fará um brevíssimo comentário de seus Discursos sobre a Primeira 
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Década de Tito Lívio.
149

 Dizer que Descartes não cita nominalmente não implica afirmar que 

sua obra não esteja permeada por referências ocultas, particularmente às teses aristotélicas, 

aos seus contemporâneos pertencentes à Escola e aos escritos da tradição antiga No Discurso, 

quando toma retrospectivamente sua trajetória intelectual, menciona que “os escritos que 

tratam dos costumes contêm muitos ensinamentos e muitas exortações à virtude que são 

muito úteis”
150

. Ao mesmo tempo, ainda na Primeira Parte do mesmo texto, diz que 

“comparava os escritos dos antigos pagãos que tratam dos costumes a palácios muito 

soberbos e magníficos, erigidos apenas sobre a areia e sobre a lama”
151

. Continua sua crítica 

afirmando que, apesar destes “antigos pagãos” exortarem as virtudes, não ensinam os meios 

corretos de obtê-las, e em alguns casos até se confundiam, transformando, o que levava um 

nome tão belo, numa “insensibilidade, ou um orgulho, ou um desespero ou um parricídio”
152

. 

Por último, na apresentação de sua terceira máxima da Moral par provision, a designa como 

“o segredo desses filósofos, que puderam outrora subtrair-se ao império da fortuna e, 

malgrado as dores e a pobreza, disputar felicidade aos seus deuses”
153

. Relembrando: eles 

obtinham a felicidade controlando seus próprios desejos, mediante a consciência de que nada 

lhes pertencia verdadeiramente a não ser seus próprios pensamentos. De modo geral, a 

opinião cartesiana a respeito destes misteriosos filósofos vacila: ora são úteis, ora tem 

fundamentos frágeis, explicações insuficientes e mesmo falsificadoras; ora, ainda, 

exemplificam a aplicação de uma de suas máximas morais.  

     Embora nos inclinemos a afirmar que todas estas passagens se referem à Moral estoica ou 

a seus representantes mais destacados, em nenhuma delas Descartes afirma estar tratando 

propriamente de um autor ou de uma tradição específica. Sabemos apenas que se trata da 

antiguidade filosófica e consequentemente de autores “pagãos”, quer dizer, não-cristãos. 

Poderemos concluir que sua referência é aos estoicos a partir da análise das cartas – nas quais 

abordará um autor particularmente representativo de tal tradição e, mais ainda, uma obra 

clássica deste pensamento. Nas cartas, Descartes manifestará as mesmas insatisfações, só que, 

desta vez, analisará exemplos e argumentos determinados. O que estas passagens do Discurso 

nos mostram é que seu interesse pelo estudo da Moral, e particularmente pelo estoicismo, data 

de muito antes de 1645, que é quando abordou este tema com Elisabeth, e deve ser elencado 
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mesmo entre suas aspirações de juventude, já que o Discurso, apesar de publicado em 1637, 

narra eventos de um período particularmente anterior.  

     A análise de Descartes começa na carta seguinte, isto é, em quatro de agosto de 1645. Sua 

primeira impressão é de certo arrependimento: ao escolher tal autor e tal obra, levou em conta 

apenas “a reputação do autor e a dignidade da matéria”
154

, mas logo que o leu julgou sua 

exposição pouco exata; e consequentemente pouco útil. Elisabeth, sem ainda ter recebido a 

carta de Descartes, afirmará o mesmo: ela ressalta “os belos períodos e as sentenças bem 

imaginadas”
155

 do texto, mas lamenta o fato de não serem expostas com método, tal como 

costumam ser as reflexões cartesianas. Ainda assim, Descartes persegue a leitura, sublinhando 

de início a frase de abertura do texto: 

Meu caro irmão Gálio: todos querem viver felizes mas não têm a capacidade 

de ver perfeitamente o que torna a vida feliz [vivere omnes beate volunt, sed 

ad pervidendum quid sit quod beatam vitam efficiat, caligant]. Realmente 

não é fácil atingir a felicidade, porque, se alguém desviado do reto caminho 

se precipita para alcança-la, fica sempre mais afastado da felicidade. 

Correndo em sentido contrário, a nossa própria pressa torna-se causa de um 

contínuo distanciamento. (Grifo meu. SÊNECA. 2009, P. 1)
156

 

     Importará a Descartes discutir a sentença grifada duplamente: primeiro, definindo vivere 

beate (“viver felizmente”, em tradução literal); segundo, explicando o que é quod beatam 

vitam efficitat, ou seja, o que torna a vida feliz. Deve-se tomar muito cuidado ao traduzir a 

primeira expressão, uma vez que optar por “felicidade” não capta propriamente o sentido 

daquilo que Sêneca – e Descartes – tinham em mente. Como ele mesmo aponta, há uma nítida 

diferença entre heur (boa sorte ou felicidade) e beatitude. A primeira depende apenas das 

coisas que estão fora de nós; que, como já vimos ao estudar a terceira máxima da Moral par 

provision, dizem respeito à fortuna e aos bens relativos ao corpo; ou, nas palavras de Epiteto, 

“nosso corpo, nossas posses, nossas reputações, nosso status”
157

. Já a beatitude, e aqui vale a 

pena recuperar a exata explicação cartesiana, “consiste, parece-me, no perfeito contentamento 

do espírito e numa satisfação interior, que os que são mais favorecidos pela fortuna não 

possuem ordinariamente e que os sábios adquirem sem ela”
158

. Assim, deve-se distinguir o 

homem feliz – aquele que, pela sorte, é dotado de uma série de bens externos – do homem 

sábio, que se caracteriza fundamentalmente por ter “o espírito perfeitamente contente e 
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satisfeito”
159

. Ao dizer vivere beate, portanto, Sêneca está se referindo à verdadeira vida feliz, 

quer dizer, àquela que encontramos na beatitude. 

     Falta, agora, definir quais são os meios para adquirir a beatitude. Para dar conta disso, ele 

passará à análise da segunda expressão do trecho, a saber, “o que torna a vida feliz”, ou seja, o 

que é capaz de fornecer o soberano contentamento. Há pelo menos dois meios de adquirir 

contentamento: ou pelas coisas que dependem inteiramente de nós, como a virtude e a 

sabedoria, ou pelas que não dependem, “como as honras, as riquezas e a saúde”
160

. 

Comparemos o caso de dois indivíduos: de um lado, temos aquele que, além de ser favorecido 

pela fortuna, isto é, além de ser honrado, rico e de ter saúde, é sábio e virtuoso; de outro, 

aquele que não possui a mesma boa sorte, mas que é tão sábio e tão virtuoso quanto o 

primeiro. Certamente o primeiro, no conjunto de bens que possui, experimenta um 

contentamento mais perfeito do que o segundo. No entanto, mesmo aqueles mais desgraçados 

pela sorte podem experimentar um contentamento e uma satisfação idêntica e até maior do 

que os bem-aventurados. Para explicar este fato curioso, Descartes faz uma analogia com um 

vaso, que, ainda que dotado de uma capacidade menor que outro, pode estar tão pleno quanto 

ele, necessitando para tanto, precise de menos líquido. Tal comparação chama a atenção para 

o fato de que o contentamento derivado inteiramente das coisas que dependem de nós – como 

da virtude e da sabedoria – leva a alma a se regozijar de maneira incomparável ao prazer que 

retira da posse de bens advindos do exterior. O contentamento obtido “pela plenitude e pela 

realização de seus desejos regrados segundo a razão”
161

 é muito mais sólido e duradouro do 

que aquele conseguido sem mérito próprio. Além disso, os bens fortuitos não estão 

inteiramente em nosso poder, de modo que a busca por eles seria simplesmente supérflua. 

Portanto, quando se trata de delimitar aquilo que nos encaminha ao soberano contentamento, 

isto é, à verdadeira beatitude, deve-se considerar apenas os bens que nos pertencem 

verdadeiramente, quer dizer, que podem ser atingidos através de nossas faculdades espirituais. 

     Para tornar sua exposição ainda mais clara e, de certo modo, reforçar o fato de estar se 

apropriando das teses de Sêneca, Descartes fará uma segunda apresentação de suas máximas 

morais do Discurso à luz deste comentário. Vários fatores são dignos de nota. Em primeiro 

lugar, ao contrário do texto anterior, ele não aplica o adjetivo par provision para caracterizá-la 

– o que, não fosse toda a discussão que já tivemos nas páginas anteriores a respeito do caráter 

                                                           
159

 Idem à nota anterior. 
160

 Idem à nota anterior. 
161

 DESCARTES, R. 1973, P. 318; AT, IV, 264. 



172 
 

necessariamente provisório de toda Moral que não seja reducionista, poderia ser uma primeira 

sugestão de que, aqui, ela tomou uma faceta definitiva. Curioso, também, é o fato de 

Descartes não só não introduzir o qualificativo par provision, como de não dizer que são 

“máximas”, mas simplesmente “três coisas, as quais se relacionam as três regras da Moral, 

que estabeleci no Discurso do Método”
162

. Ele também não vacila quanto ao número de 

“coisas” que serão apresentadas: apenas três. Para nós, tanto o que será apresentado em 

seguida quanto as regras do Discurso devem ser entendidas como teses da Moral prática 

cartesiana, que tem como característica ser provisória, isto é, não-científica, uma vez que 

deriva de reflexões cujo ponto de partida é a experiência.  

     Devemos, em primeiro lugar, nos servir de nosso espírito para agir em todas as 

circunstâncias da vida. Mais do que isso, devemos nos esforçar para aplicá-lo sempre e da 

melhor maneira possível, usando-o para conhecer o que devemos ou não fazer. Vale lembrar 

que, por espírito, Descartes compreende a alma ou a razão, cujas faculdades são o 

entendimento e a vontade. Neste primeiro conselho, portanto, não há propriamente uma 

primazia de uma faculdade em detrimento de outra. A oposição parece ser, antes, entre fiar-se 

no conhecimento obtido através da razão ao invés de confiar demasiadamente nos sentidos, 

principalmente nas paixões (cujo poder falseador ficará mais claro nas próximas seções). 

Comparando com o Discurso, vemos que esta primeira observação destoa da primeira 

máxima da Moral par provision, que consistia na moderação por meio da obediência aos 

costumes, às leis e à religião do país e à imitação do comportamento dos indivíduos mais 

sábios. Rutherford
163

, em face desta modificação e de outras, enxergou um progresso em 

relação à Moral de 1637, de modo que, o que era a última regra – que instituía o cultivo da 

razão – tornou-se, aqui, a primeira. 

     Devemos manter, em segundo lugar, “a firme e constante resolução de executar tudo 

quanto a razão nos aconselhar, sem que nossas paixões ou nossos apetites nos desviem”
164

. 

Aqui, observamos ecos da segunda máxima da Moral par provision, pois também ela atenta 

para uma aplicação firme e constante da razão em todas as circunstâncias de nossa vida. Uma 

leitura pouca atenta poderia não identificar a distinção entre esta segunda observação e a 
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primeira. O ponto é que, aqui, Descartes está enfatizando muito mais o poder da vontade do 

que sua conexão com o entendimento. Afinal, ser firme e constante numa resolução não é 

função do entendimento. Certamente devemos dirigi-lo à aquisição de conhecimento; mas, na 

falta dele, é uma firme e constante resolução da vontade para agir conforme o que nos pareça 

o melhor o que mais recomendável e que poderá nos curar dos males da consciência. Na 

explicação deste segundo conselho, há uma passagem muito importante, pois Descartes dirá 

que a “a firmeza desta resolução que creio dever ser tomada pela virtude”
165

. Certamente esta 

definição precisará ser aprimorada com o recurso a passagens de outras cartas; mas, aqui, já 

podemos retirar a ideia de que a virtude é uma aplicação intensa da vontade, uma espécie de 

vigor verificado na resolução de agir conforme aquilo que nos pertence verdadeiramente, isto 

é, a razão. 

     Por último, o terceiro conselho também recupera a terceira máxima do Discurso: trata-se 

de considerar todos os bens que não possuímos como inteiramente fora de nosso poder de 

conquista, o que nos permitirá evitar desejá-los. Nossa vontade só se inclina para aquilo que o 

entendimento nos exibe como possível; portanto, a ideia é educá-lo para que considere todos 

os bens exteriores – ter mais saúde ou mais riqueza, por exemplo – como fora de nosso poder 

de aquisição. Este é o melhor meio de evitar “o desejo, o pesar ou o arrependimento”
166

, que 

são as principais formas de obstrução do contentamento experimentado na beatitude. O 

restante da explicação desta máxima traz à tona os exemplos discutidos já na ocasião do 

Discurso; adicionando, também, a ideia de que, se fizermos sempre aquilo que nos dita a 

razão, não teremos ocasião de nos arrependermos. De modo geral, tanto o segundo conselho 

quanto o terceiro não destoam da segunda e terceira máxima da Moral par provision: a 

diferença é que, na exposição da Carta, Descartes procura conjugar alguns conceitos da Moral 

estoica, tais como a ideia de agir racionalmente, a separação entre os bens que nos pertencem 

verdadeiramente e os que são frutos do corpo e da fortuna e, por fim, o contentamento 

derivado da posse dos primeiros, que é a beatitude. Isto mostra, mais uma vez, a consonância 

entre estas duas morais – a de 1637, no Discurso e a de 165 na carta a Elisabeth – no interior 

de um mesmo pensamento moral da prática.  

     A carta termina com alguns comentários gerais a respeito de como adquirir a beatitude. 

Não é necessário que abdiquemos de todos os nossos desejos, a não ser aqueles que nos 

trazem tristeza, responsável por obstruir diretamente o contentamento espiritual. Além disso, 
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a Moral se orienta a nossa consciência, de modo que não importa tanto o fato de termos 

errado, desde que estejamos convencidos de que agimos, naquela circunstância, da melhor 

forma que nos era possível. Quer dizer, não se trata de avaliar objetivamente as ações no 

mundo: o fato de não terem sido conformes à um conjunto moral pré-estabelecido ou de terem 

gerado consequências danosas para os demais indivíduos importa menos do que nosso 

testemunho individual. A Moral se situa num território anterior à concretização das ações, 

que é o das motivações, mais especificamente, das faculdades aplicadas no agir. São elas que 

poderão nos livrar não do erro, mas da culpa. A beatitude é a felicidade que retiramos após 

testemunharmos nossa consciência tranquila; e a virtude é o meio mais confiável de assegurá-

la. 

     Colocar um peso maior sobre a consciência do que sobre as ações, por meio de um recurso 

à resolução da vontade, poderia nos fazer pensar que a Moral cartesiana é fundamentalmente 

voluntarista, isto é, que indica a necessidade de ser obstinado em suas ações e em seus 

julgamentos, sem reconhecer, em momento posterior, uma possível falha de comportamento e 

de juízo. Ora, a ideia de Descartes não é que nos apeguemos às nossas ações 

independentemente do que as circunstâncias nos revelam, mas sim que, na falta de 

conhecimento adequado, que parece ser a situação mais comum da prática, deve-se preferir 

agir conforme aquilo que nos pareça o melhor, ao invés de permanecer irresoluto. Pode-se 

muito facilmente ser resoluto na urgência do agir e, depois, admitir o próprio erro. O ganho da 

resolução não é o fim do erro, mas sim que, mesmo que nos descubramos errados, ao menos 

teremos a consciência sossegada, pois não poderíamos ter agido melhor naquela circunstância. 

A obstinação, neste sentido, é tão perigosa quanto a irresolução: não se deve nem se apegar 

aos próprios juízos depois que se mostram falsos, tampouco permanecer numa dúvida total, 

flutuando entre as diversas opções e perdendo a circunstância de agir. É contra a acusação de 

voluntarismo que Descartes argumenta em Carta a Reneri para Pollot: 

Primeiramente, é verdade que, se eu tivesse dito absolutamente que é preciso 

apegar-se às opiniões que uma vez determinou-se a seguir, ainda que fossem 

duvidosas, eu não seria menos repreensível do que se tivesse dito que é 

preciso ser voluntarioso e obstinado; visto que se apegar a uma opinião é o 

mesmo que perseverar no julgamento que se fez. Mas eu disse coisa 

completamente diferente, a saber, que é preciso ser resoluto em suas ações, 

mesmo quando se permanece irresoluto em seus julgamentos, e não seguir 

menos constantemente as opiniões mais duvidosas, isto é, não agir menos 

constantemente seguindo as opiniões que são julgadas duvidosas, quando 

uma vez se determinou a isso, isto é, quando se considerou que não há outras 

que são julgadas melhores ou mais certas, do que se se soubesse que eram as 

melhores; como efetivamente o são sob essa condição. [...] De forma que não 

me parece que eu poderia ter usado mais circunspecção do que fiz, para 

colocar a resolução, na medida em que é uma virtude, entre os dois vícios que 
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lhe são contrários, a saber, a indeterminação [irresolução] e a obstinação. 

(DESCARTES, R. 2003, P.51-52)
167

 

     Para complementar o conceito cartesiano de virtude, e finalmente partir para uma reflexão 

a seu respeito, devemos expor as discussões travadas na carta seguinte, a saber, em 18 de 

agosto de 1645. Se na carta anterior Descartes se concentrou em tratar do que Sêneca deveria 

ter dito, nesta ele confessa que examinará apenas o que ele de fato diz. O que não é verdade: 

mesmo que exponha o conteúdo dos cinco primeiros capítulos, não deixa de pontuar suas 

aprovações e suas discordâncias, eventualmente se apropriando das teses do autor. Em 

primeiro lugar, ele concorda com Sêneca que é válido agir conforme os conselhos dos mais 

sábios; mas que isso não deve, por outro lado, impedir que formemos juízos próprios sobre 

seus comportamentos. Em outras palavras, o comportamento exemplar do sábio não deve ser 

imitado cegamente. Recorrer ao exemplo de outrem pode ser útil, uma vez que nem todos são 

capazes de encontrar por si mesmos os caminhos corretos; e que muitos conseguem encontra-

lo analisando um caso modelo. Por isso, é importante não abdicar dos próprios juízos, 

empregando “todas as forças de nosso espírito em examinar o que se devia seguir”.
168

  

     Além disso, nota que Sêneca apresenta, em especial no terceiro e quarto capítulo, uma 

profusão de definições do soberano bem, o que acaba por tornar sua exposição deveras 

confusa. A primeira destas explicações associa o soberano bem à harmonia com a natureza; 

definindo tal harmonia como a própria sabedoria. Não há, no entanto, uma definição da 

natureza, o que impede que compreendamos plenamente o significado do soberano bem. 

Descartes deduz, pela exposição do texto, que por natureza ele entende “a ordem estabelecida 

por Deus em todas as coisas existentes no mundo”
169

, de modo que a beatitude é o agir em 

conformidade com esta ordem superior, aceitando de bom grado, numa espécie de quietismo, 

os eventos da fortuna. Outras definições, que aparecem sem mais explicações no interior do 

quarto e do quinto capítulo, são a de que a soberana felicidade se encontra naquele que não 

deseja nem teme; e também que o fundamento da vida feliz está no julgamento reto e seguro. 

No caso específico da definição do soberano bem, é curioso observar que uma das explicações 

de Sêneca parece em comunhão com o que já estudamos a respeito das noções cartesianas de 

virtude e beatitude, particularmente no fato de que há uma verdadeira felicidade obtida com 

recurso ao espírito; que deve procurar se afastar dos bens instituídos pela fortuna, isto é, dos 

prazeres externos e corporais. Sêneca afirma: 
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Por isso dá no mesmo eu dizer: “O sumo bem é a alma que, contente com a 

virtude, despreza os azeres da sorte” ou “a força invencível da alma, 

experimentada e tranquila na ação unida a uma grande bondade e atenção 

para os que convivem com ela”. Pode-se também definir o homem feliz como 

aquele para o qual não há nenhum bem ou mal senão a alma boa ou má, 

aquele que pratica o bem, que se contenta com a virtude, que não se eleva 

nem se abate com as vicissitudes da fortuna, que não conhece maior bem do 

que o bem que ele mesmo se pode dar, para quem o maior prazer consiste no 

desprezo dos prazeres. (Grifos meus. SÊNECA. 2009, P. 11-12). 

     Em seguida, Descartes comentará a discussão de Sêneca contra aqueles que identificam 

beatitude e voluptuosidade. Antes de mais nada, é preciso distinguir entre a beatitude, o 

soberano bem e “o fim último ou o alvo a que devem tender nossas ações”
170

. A distinção 

cartesiana, mais do que conteudística, é disposicional. Ora, a beatitude é o estado que se segue 

a partir da posse do soberano bem. Quer dizer, ela é uma espécie de estado psicológico 

advindo da consciência de que possuímos presentemente este bem incomparável. Na 

beatitude, experimentamos o prazer; que, longe de ser passageiro, é um sólido contentamento 

ou satisfação espiritual. Quanto às nossas ações, elas podem ter como fim último tanto o 

soberano bem quanto a beatitude. Certamente devemos orientá-las ao soberano bem – e, aqui, 

Descartes não diz o que ele é, tampouco porque razão devemos mirá-lo –, mas não há 

problema algum em buscar também a beatitude, isto é, procurar primariamente o 

contentamento que se segue da posse deste bem. Pelo pouco que esta explicação nos permite 

deduzir, parece que a busca direta pela beatitude envolve um interesse na satisfação espiritual, 

enquanto que, tomando somente o soberano bem, obviamente poderemos garantir um 

contentamento posterior, mas pode-se buscá-lo de maneira desinteressada, tendo o 

contentamento não como objetivo, mas como uma feliz consequência.  

     Isto ainda não esclarece plenamente o sentido do soberano bem. Sabemos somente que ele 

não é constituído pelo contentamento, mas é uma condição para ele. Para defini-lo, Descartes 

recorrerá a uma avaliação da posição de diversos autores antigos sobre o tema; tomando como 

base a discussão que Sêneca apresenta deles. Aristóteles refletiu sobre o soberano bem a partir 

da natureza humana em geral; e o definiu como “todas as perfeições de que é capaz a natureza 

humana”
171

. Dentro destas perfeições, encontram-se tanto as do corpo quanto as do espírito. 

Descartes não se demora muito em explicar por que recusa ou de que maneira adaptará a 

posição de Aristóteles, limitando-se a afirmar que ela “de nada serve para o nosso uso”
172

. 

Podemos supor, no entanto, que o soberano bem cartesiano não mencionará as perfeições do 
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corpo. Certamente elas auxiliam nosso bem-estar, como vimos no caso do indivíduo que, 

além de virtuoso, era bem servido pela fortuna, mas, na medida em que se trata de definir qual 

é o bem mais perfeito de todos, isto é, o soberano bem, deve-se considerar apenas aqueles que 

pertencem a nós, ou seja, que podem ser produzidos por nosso espírito. 

     Ao contrário, Zenão procurou definir o soberano bem do ponto de vista particular a cada 

homem. Para ele, o soberano bem consiste apenas na virtude, pois ela é o único, dentre todos 

os bens que o homem pode possuir, “que depende inteiramente de nosso livre arbítrio”
173

. 

Formalmente, então, Descartes está de acordo com Zenão. O ponto é que ele procurou definir 

a virtude muito alheia à voluptuosidade, ou seja, ao contentamento do espírito. Igualando 

voluptuosidade à vício, fez uma definição muito severa da virtude, e, poderíamos dizer, pouco 

conforme à natureza humana, dotada de espírito e de corpo. Sua definição, segundo Descartes, 

exige que os homens se comportem como os melancólicos: que, dada a reflexão que fizemos 

sobre a melancolia no capítulo anterior, pode ser entendida não apenas no sentido de tristeza 

profunda, mas sim, como a emoção experimentada por aqueles indivíduos que se concentram 

tanto em suas faculdades anímicas, que acreditam não possuir mais corpo. A definição de 

Zenão cabe aos anjos e não ao homem; que se move por interesse.  

     Para Epicuro, o soberano bem é a voluptuosidade. Descartes aponta que tal posição, antes 

de revelar uma espécie de hedonismo materialista, é bastante conforme à sua opinião: pois 

Epicuro não entendia a voluptuosidade senão como o contentamento do espírito. Seus 

adversários julgaram erroneamente que ele defendia a busca pelos prazeres dos sentidos; mas 

a opinião de Sêneca, neste aspecto, é verdadeira. Talvez a definição de Epicuro seja aquela 

com a qual Descartes mais se identifique, pois não faz propriamente nenhuma correção, 

apenas aponta para o fato de que devemos entender corretamente o termo voluptuosidade. Ele 

concorda que, embora apenas a consciência do dever possa nos obrigar a realizar boas ações, 

não há problema algum em retirar disto algum prazer, desde que se compreenda por “prazer” 

não os falsos prazeres, isto é, os vícios, mas os verdadeiros, que são as virtudes.       

     Assim, Descartes conclui pretendendo ter conjugado as diversas posições numa única: 

Eis por que julgo poder concluir aqui que a beatitude não consiste senão no 

contentamento do espírito, isto é, no contentamento em geral; pois, embora 

haja contentamentos que dependem do corpo, e outros que dele não 

dependem de modo algum, não há todavia qualquer outro, exceto no espírito: 

mas, para haver um contentamento que seja sólido, é preciso seguir a virtude, 

isto é, ter uma vontade firme e constante de executar tudo o que julgarmos 
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ser o melhor e empregar toda a força de nosso entendimento em bem julgar. 

(Grifos meus. DESCARTES, R. 1973, P. 324).
174

 

     Ora, depois de todo esse percurso, ainda não dispomos de uma definição própria do 

soberano bem. Há outra carta, no entanto, que tem por tema justamente esta noção. Trata-se 

da carta enviada à Rainha Cristina da Suécia em 20 de novembro de 1647. Sua argumentação 

parte de uma busca geral pelo “bem”. Considerando a bondade que cada coisa possui nela 

mesma, sem referência a nada de exterior, certamente concluiríamos que o soberano bem é 

Deus, já que ele detém em si mesmo todas as perfeições. Se quisermos, no entanto, pensar o 

bem a partir da perspectiva humana, devemos considerar tudo aquilo que nos pertence e do 

qual podemos retirar alguma perfeição. Nisto, há pelo menos dois gêneros de bens: aqueles 

que possuímos e aqueles que temos o poder de possuir. Nesta perspectiva, pode-se considerar 

o soberano bem de todos os homens em conjunto como aqueles que se referem ao corpo, ao 

espírito e à fortuna. O bem de cada homem em particular, no entanto, “consiste apenas numa 

firme vontade de bem fazer e no contentamento que ela produz”
175

. E só há este soberano 

bem, pois todos os demais lhe são inferiores ou não estão tanto em nosso poder como esta 

aplicação da vontade e o contentamento dela derivado. Deve-se eliminar, portanto, todos os 

prazeres advindos do corpo ou da fortuna. Mais do que isso, até mesmo o entendimento deve 

ser eliminado ou ao menos posto em segundo plano: pois também a nossa capacidade de 

compreender é falha; e frequentemente não está em nosso poder. Resta, portanto, nossa 

virtude, isto é, uma firme e constante aplicação da vontade para fazer as coisas que julgamos 

melhores, a partir da qual ganharemos um contentamento sólido nesta vida. É nisto – agir 

conforme a virtude – que consiste o soberano bem. 

     Depois desta longa exposição, é tempo de refletirmos sobre os conceitos cartesianos. 

Observamos que, em sua Moral prática, a definição de virtude é fundamental. Ela é 

interessante pois caracteriza a virtude não propriamente de um ponto de vista moral, mas, 

poderíamos dizer, materialista
176

. O que isso significa? Ora, a virtude não é definida como um 

traço de personalidade, tal como parece ser o caso dos sistemas éticos que supõem as virtudes 
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cardinais clássicas. Como apontam Cimakasky e Polansky
177

, reconstruindo as teses 

platônicas, cada indivíduo, na cidade, possui uma virtude de acordo com a classe social a qual 

pertence. Assim, os governantes são sábios, os soldados são corajosos, os artesãos e os 

agricultores são moderados e, por fim, todos estes são justos. Em Descartes, não se trata de 

exigir ou atribuir a coragem, a sabedoria, a justiça ou a temperança aos homens, mas de 

convidá-los a exercer uma espécie de força inerente à sua própria razão. Por isso, a virtude é 

definida como uma potência, no sentido de capacidade, isto é, a expressão da vontade infinita 

da qual todos são dotados. É como se a virtude cartesiana estivesse muito mais próxima do 

sentido de virtú maquiavélica ou de potentia spinozista
178

 – que significa força ou engenho. 

     Observando atentamente as declarações cartesianas na Carta Dedicatória aos Princípios – 

direcionada à Elisabeth –, concluiremos que, na verdade, Descartes reduz tal conjunto de 

virtudes a um único conceito. Na Carta, ele opera, primeiro, uma distinção entre as virtudes 

verdadeiras e as aparentes. As virtudes aparentes são, na verdade, vícios, que, pelo fato de 

serem raros, não se classificam comumente da maneira como se deveria. Tais vícios, “opostos 

a outros mais conhecidos, os quais, visto que estão a maior distância destes do que as virtudes 

intermédias, por isso mesmo costumam ser mais celebrados”
179

, são, por exemplo, a covardia, 

a temeridade, a superstição e a hipocrisia. No interior das verdadeiras virtudes, encontram-se 

tanto aquelas que nascem do erro quanto do conhecimento correto. No primeiro caso, é 

comum que a bondade nasça da simplicidade, a piedade do medo, a coragem do desespero e 

outros. No entanto, as verdadeiras virtudes, aquelas as quais Descartes crê que podem ser 

reputadas à Elisabeth, se encontram todas sob um mesmo nome, a saber, Sabedoria. A 

sabedoria é “a vontade firme e eficaz de usar sempre corretamente de sua razão, tanto quanto 

está em seu poder, e de executar tudo o que reconhece ser o melhor”
180

. Todas as demais 

virtudes, normalmente conhecidas sob a insígnia de justiça, coragem e temperança, são, na 

verdade, diversas formas de Sabedoria. Assim, Descartes inclui as virtudes clássicas numa 

definição mais técnica: é isto que queremos dizer com materialista. Ele está totalmente 

consciente desta mudança, uma vez que afirma, logo após definir a virtude na carta a 

Elisabeth de quatro de agosto de 1645, que “embora eu não saiba de alguém mais que a tenha 

                                                           
177

 “Traditional accounts of the virtues often emphasize the cardinal virtues, typically counted as four, and later 

supplemented by the theological virtues. The classic presentation of the cardinal virtues is in Plato’s Republic 

IV. Here Socrates distributes four virtues to the three classes within the just city. Wisdom belongs to the rulers, 

courage to the soldier auxiliaries, moderation (temperance) especially to the craftsmen and farmers, and justice 

pertains to all there three classes in the city.” Cf. CIMAKASKY, J. POLANSKY, R. 2012, P. 361. 
178

 Trabalharemos mais a definição de virtú maquiavélica no próximo capítulo, quando da exposição do 

comentário cartesiano acerca do Príncipe. 
179

 DESCARTES, R. 2002, P. 15; AT, IX-2, 21. 
180

 DESCARTES, R. 2002, P. 17; AT, IX-2, 22. 



180 
 

[a virtude] alguma vez explicado assim; mas dividiram-na em muitas espécies, a que foram 

dados diversos nomes, por causa dos diversos objetos aos quais se estendem”
181

. 

     A virtude, então, nada mais é do que uma expressão máxima de nossa vontade infinita, ou 

seja, de nosso livre-arbítrio. Daí a importância de estudarmos, anteriormente, as diversas 

formas de aparecimento da vontade. Embora o entendimento também nos pertença, e seja de 

extrema importância para que julguemos melhor em todas as circunstâncias de nossa vida, é 

comum que ele falhe na aquisição do verdadeiro, pois sua extensão é limitada. Assim, quem 

realizará o trabalho de agir bem, será fundamentalmente a vontade. Mesmo na falta de 

conhecimento, ela deve ser resoluta, isto é, deve buscar afirmar aquilo que nos parecer o 

melhor ou o mais provável. É somente aplicando este vigor da vontade que poderemos nos 

livrar dos arrependimentos e dos males de consciência – em suma, da culpa. A Moral 

cartesiana, centrada neste poder da virtude, é mais uma Moral preocupada em fornecer um 

conjunto de técnicas para adquirir bem-estar espiritual do que orientada para os intercâmbios 

do mundo. Certamente estamos, aqui, do ponto de vista da união. No entanto, os prazeres que 

o corpo e a fortuna nos proporcionam, como atesta a experiência, não são duráveis; e nos 

tornam mais escravos do que senhores. Ao contrário, há uma espécie de bem espiritual que 

deriva justamente de uma ação da razão sobre si mesma. É nisto que consiste propriamente a 

beatitude: ela é a consciência de que estamos em posse do bem mais sólido que podemos 

dispor nesta vida, que é o exercício de nossa própria liberdade. 

      A ideia de que a consciência da posse do soberano bem nos fornece uma espécie de prazer 

intelectual é outro aspecto interessante da Moral cartesiana. Descartes propõe uma analogia 

com o tiro ao alvo para entender exatamente no que consiste a virtude e a beatitude. Digamos 

que haja um prêmio para atirar ao alvo. O desejo por acertar este alvo é suscitado somente 

pelo fato de que há uma recompensa. Ou seja: para ganhar o prêmio, é preciso ver o alvo; e os 

que veem não desejam atirar se não sabem sobre o prêmio. Substituamos o alvo pela virtude: 

ela não é desejada quando contemplada só, mas sim por meio da consciência do 

contentamento que produz, quer dizer, do prêmio. E, no entanto, para adquirir o prêmio, é 

necessário aplicar a virtude. O prêmio nada mais é do que a beatitude; e a virtude o meio de 

adquiri-la. Tudo isto mostra que, ao contrário de Zenão, Descartes não vê problema em supor, 

em sua Moral, uma lógica do interesse. Como aponta Rutherford, é principalmente, embora 

não só, em sua definição de felicidade que Descartes rompe com a tradição estoica, a partir da 
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introdução de um elemento de prazer constitutivo da própria beatitude.
182

 Descartes não exige 

uma Moral que procure uma espécie de aniquilação dos próprios interesses individuais em 

prol da pura consciência do dever. Tal noção de contentamento receberá um tratamento mais 

acurado no contexto das Paixões, quando será definida por emoção interior. Diferentemente 

das paixões da alma, as emoções interiores não são excitadas a partir de uma ação do corpo na 

alma, mas sim de uma ação da alma sobre si mesma. Quando a alma é consciente do exercício 

de seu livre-arbítrio, naturalmente experimenta uma incomparável alegria intelectual. Por se 

relacionar à alma, que detém uma sorte de perfeições maior do que o corpo, esta alegria é 

certamente muito mais sólida e mais duradoura. Ela deriva da consciência de que estamos 

presentemente na posse de algum bem, que no caso é o nosso livre-arbítrio.
183

  

     Não podemos deixar de notar, por fim, a indiferença em relação ao mundo invocada pelo 

exercício da virtude. Ela procura criar uma espécie de império da alma, na qual tudo que for 

externo – o corpo, os prazeres dele derivados, a fortuna – devem ter sua aquisição tomada 

como impossível. A ideia é criar um indivíduo que seja maximamente dono de suas próprias 

faculdades, que seja resistente aos eventos externos justamente a partir do poder que 

experimenta em sua virtude. Certamente isto não representa todo o pensamento moral 

cartesiano: o prazer intelectual é incomparável aos do corpo e deve ser buscado, o que não 

significa que devamos simplesmente agir de forma destrutiva com nossa saúde ou com as 

ações que travamos com os demais indivíduos. Deixamos claro, no capítulo anterior, em que 

medida a conservação da saúde é um bem necessário até mesmo para deixar o espírito são. 

Aliás, esta é uma das objeções de Elisabeth: frequentemente, certas doenças retiram a 

capacidade dos indivíduos de se orientarem racionalmente, obstruindo a possibilidade do 

comportamento virtuoso. Ela duvida, em suma, da possibilidade de alcançarmos a beatitude 

“sem a assistência daquilo que não depende absolutamente da vontade”.
184

 Ao que Descartes 

responde que certamente a ponderação de Elisabeth está correta, e que toda a discussão acerca 

da virtude considera um indivíduo no pleno exercício de suas capacidades racionais. Ele 

                                                           
182

 “As we have seen, for Seneca the activity of virtue is naturally linked to positive affective states. What 

Seneca denies is that these states contribute anything to our happiness, since, for him, happiness is identified 

with the summum bonum, and pleasure forms no part of that. This way of putting it may make it seem that 

Descartes and Seneca in the end disagree only about the meaning of a word. More than this, though, is at stake. 

The Stoics refuse to include any kind of pleasure as part of happiness, for that, they believe, would undermine 

the claim of virtue to be desirable for its sake alone and, hence, to be our highest good.” Cf. RUTHERFORD, D. 

“Descartes vis-à-vis Seneca”. In: STRANGE, S.K. ZUPKO, J. (eds). Stoicism. Traditions & Transformations. 

Cambridge: Cambridge University Press, 2004. P. 177-197. 
183

 Sobre as emoções interiores, ver os artigos 147 e 148 das Paixões, cf. AT, XI, 440-442. Ver também o 

interessante artigo de Beyssade, intitulado “De l’émotion intérieure chez Descartes à l’affect actif spinoziste”. In: 

BEYSSADE, J.-M. Études sur Descartes. L’histoire d’um esprit. Paris : Éditions du Seuil, 2001. P. 337-362. 
184

 AT, IV, 269. 



182 
 

confessa que “amiúde a indisposição que há no corpo impede que a vontade seja livre”
185

. 

Com isso, já podemos entrever o primeiro ponto de distinção entre a Moral e a Medicina 

cartesiana, que torna difícil a leitura de que, no fim de sua vida, Descartes reduziu a segunda à 

primeira: certamente a conservação do composto se beneficiará do bem-estar do espírito, mas, 

enquanto que a primeira objetiva conservar a existência finita do homem, a segunda se afasta 

do mundo, na medida em que busca uma felicidade apenas na alma. Tal diferença ficará ainda 

mais nítida na próxima seção, quando discutirmos a importância da imortalidade da alma para 

o exercício Moral.  

     Para ser virtuoso, isto é, ter uma firme e constante resolução de agir conforme o que a 

razão nos demonstre como o melhor, é preciso empregar duas forças: o entendimento e a 

vontade. Já deixamos claro o papel da vontade e sua primazia em relação ao entendimento. O 

que deve fazer, no entanto, quanto ao último? Quais são as verdades necessárias ao bom 

julgamento que engendrarão o exercício da virtude e o contentamento espiritual futuro? Ao 

fim da carta de quatro de agosto de 1645, Descartes pondera que “Sêneca deveria ter nos 

ensinado todas as principais verdades, cujo conhecimento é requerido para facilitar a prática 

da virtude, e regrar nossos desejos e nossas paixões, e assim desfrutar a beatitude natural”
186

. 

É nisto que ele se concentrará nas cartas seguintes. 

b. Bem julgar 

     Numa de suas cartas a Chanut, na qual pretende justificar o fato de não ter jamais escrito 

acerca da Moral, Descartes fornece como principal pretexto as perseguições que vem sofrendo 

por parte de certos teólogos, dentre eles o padre Bourdin. Ele foi acusado de ser cético, ainda 

que, em suas Meditações, tenha procurado refutá-los; e de ateu, embora tenha provado a 

existência de Deus com mais de uma demonstração. O que diriam se procurasse “examinar 

qual é o justo valor de todas as coisas que se pode desejar ou temer; qual será o estado da 

alma após a morte; até onde devemos amar a vida; e como devemos ser para não ter nenhum 

motivo para temer a sua perda?”
187

. Em outros termos, como reagiriam se se dignasse a tratar 

da Moral? A sentença é de extrema importância por sintetizar os propósitos da Moral 

cartesiana, os quais, à exceção do estado da alma após a morte
188

, serão trabalhados na 
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correspondência com Elisabeth. O estudo detalhado da virtude já nos ajudou a compreender 

um pouco a respeito de até onde deve-se amar a vida – buscando um estado de resignação 

quanto aos eventos da fortuna e direcionando nossos desejos apenas para aquilo que esteja 

inteiramente em nosso poder
189

; mas é tomando o entendimento como uma faculdade útil à 

consecução do melhor que se poderá compreender o justo valor de todas as coisas e, mais 

ainda, não ter motivo para temer a morte. 

     Na carta de primeiro de setembro de 1645, Descartes começa a esmiuçar as condições 

necessárias ao bom julgamento. A primeira delas é conhecer exatamente “o quanto cada coisa 

pode contribuir para o nosso contentamento”
190

, em outros termos, conhecer seu justo valor. 

O contentamento, como já vimos, nada mais é do que o testemunho interior de que possuímos 

alguma perfeição, o que também podemos denominar beatitude, estado derivado do exercício 

interessado da virtude. Ou seja, conhecer o quanto cada coisa contribui para o contentamento 

é delimitar a grandeza de perfeições que ela possui. Segundo Descartes, este conhecimento, 

para ser exato, deve ser fornecido pela razão, que analisará quais são as causas que produzem 

cada perfeição que experimentamos. A ideia é que a razão faça uma espécie de cálculo de 

perfeições; e o critério não será simplesmente quantitativo, quer dizer, não importará ter mais 

perfeições, mas sim ter perfeições genuínas. Assim, consideremos dois gêneros de perfeições, 

cada qual que engendra um prazer distinto a depender da causa que o produz: há, por um lado, 

o prazer que pertence apenas ao espírito e, por outro, o que pertence ao homem, ou seja, ao 

espírito enquanto unido ao corpo. Para evitar demais confusões, podemos denominar o 

primeiro gênero de prazer simplesmente de “contentamento” – como já vínhamos fazendo 

desde a seção anterior – e manter o termo prazer para nos referirmos apenas ao segundo. O 

grande erro no conhecimento do justo valor de cada coisa ocorre no caso das perfeições que 

engendram o prazer, pois, do fato de estarmos unidos ao corpo, segue-se que muitas vezes 

tais prazeres se apresentem apenas confusamente à imaginação. A imaginação tem a 

peculiaridade de fornecer uma roupagem mais atraente a estes prazeres, apresentando-os 

muito maiores do que verdadeiramente o são. As paixões também produzem em nós este 

desvio do juízo: colorem certas coisas especialmente antes de as obtermos; o que, depois de 

passado o momento de gozo, nos fará recair nos maiores desdéns, pesares e arrependimentos, 

pois não encontraremos os prazeres que nos foram prometidos, além de nos conscientizarmos 
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de termos perdido tempo precioso que poderia ter sido aplicado na aquisição dos verdadeiros 

bens. 

     Um exemplo de como a paixão deturpa o juízo é encontrado no caso da cólera. Tal paixão 

excita em nós em um violento desejo de vingança, que parece ser uma fonte de prazer muito 

maior do que aquela que retiraremos ao procurar “conservar a nossa honra e a nossa vida”
191

. 

Examinando o ganho da vingança através da razão, isto é, ponderando suas causas e 

delimitando seu justo valor, concluiremos que o falso prazer se baseia apenas numa espécie de 

gozo a ser retirado da sensação de superioridade e vantagem quanto aquele indivíduo que nos 

lesou. Embora sejam exibidas pela imaginação com menor brilho, nossa honra e nossa vida 

são muito mais valorosas do que a vingança; e podemos retirar uma satisfação mais genuína e 

duradoura ao nos sentirmos senhores de nossa cólera, testemunhando o poder de nossa 

virtude, do que alimentando os desejos por vingança. Assim, o problema da paixão está no 

fato de nos inclinarem aos bens aparentes, já que as sensações têm o poder de nos informarem 

mais vivamente do que a razão. Os bens que nos ensinam as paixões não “tocam” ou 

emocionam tanto como aqueles informados apenas pelo espírito. A ideia é que as emoções são 

capazes de nos movimentar de modo muito mais violento do que o contentamento puramente 

espiritual. No prosseguimento das cartas, Descartes dará uma classificação muito precisa do 

contentamento genuíno: ao contrário do prazer, ele é “morno e sério”
192

. É preciso, porém, ter 

cuidado também no caso dos bens espirituais, pois amiúde o espírito pode nos confundir: 

como quando nos convence de que maldizer outrem fornece algum prazer, o que está baseado 

na falsa opinião de que a estima de um indivíduo cresce na medida em que diminui a estima 

pelos demais. Essa falsa opinião pode engendrar paixões perigosas, como é o caso da 

ambição. Portanto, devemos ter cuidado com o engano das paixões e da imaginação; mas 

igualmente com as falsas opiniões fornecidas pelo entendimento. 

     Como explicar a inferioridade dos prazeres em relação ao contentamento? Até agora, 

Descartes forneceu apenas um argumento a posteriori: os efeitos do prazer são menos 

duradouros do que aqueles do contentamento. No entanto, por que isso ocorre? Um 

argumento de caráter a priori reside na natureza diversa de cada uma das entidades aos quais 

tais prazeres, no sentido geral do termo, pertencem. Como vimos, o corpo é uma entidade 

corruptível, pois pode mudar de figura. A matéria tem a propriedade de ser indefinidamente 

divisível e, portanto, de estar submetida a uma mudança perpétua. Da mesma forma, os 
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prazeres que pertencem ao corpo – ou, mais exatamente, ao espírito enquanto unido ao corpo 

– duram muito pouco, na medida em que derivam apenas da constatação do que é útil a um 

objeto em modificação constante. Assim, o que é útil para o corpo num dado momento, pode 

não ser mais em outro. Ao contrário, ainda que não tenhamos uma prova da imortalidade da 

alma, do fato de sua imaterialidade e das verdades reveladas pela fé podemos supor sua 

imortalidade. Ou seja, o contentamento derivado da alma pode ser tão duradouro quanto ela, 

contanto que uma outra razão igualmente sólida ou uma falsa persuasão não contribuam para 

a sua destruição. O que é útil à alma experimenta, dada a sua constituição, uma permanência 

que não encontramos paralelo no caso do corpo. 

     A carta termina com um balanço muito importante a respeito do modo como devemos 

tratar os prazeres corporais. Certamente devemos aplicar nossa razão – em especial nosso 

entendimento – tanto quanto for possível no conhecimento do justo valor de cada coisa, a fim 

de obter um saldo de perfeições genuínas e experimentar a beatitude que é o testemunho da 

posse destes. O corpo, neste cálculo de perfeições, sai perdendo, uma vez que são os prazeres 

que fornece são menores do que aqueles que encontramos na alma. Embora possamos nos 

tornar felizes negando o recurso aos prazeres, no sentido estrito do termo, não devemos retirar 

disso uma lição para desprezá-los por completo. O convite cartesiano é de que nos 

assenhoremos, pela razão, das paixões e das imaginações, e não que as aniquilemos. O 

problema das paixões, como examinaremos melhor na próxima seção, está muito mais em seu 

excesso, que nos torna escravos, do que simplesmente em sua existência – afinal, elas foram 

instituídas por Deus para cumprir uma função determinada, que é a de fornecer informações a 

respeito do que é útil e nocivo ao homem. Regular as paixões não significa destruí-las; e 

Descartes conclui: 

Todavia, não sou, de modo algum, de opinião que devamos desprezá-las [as 

paixões] inteiramente, ou mesmo que devamos insentar-nos de ter paixões; 

basta que as assujeitemos à razão e, uma vez assim domesticadas, algumas 

são tanto mais úteis quanto mais pendem para o excesso. (Grifo meu. 

DESCARTES, R. 1973, P. 328).
193

 

     Elisabeth não aceita a proposta cartesiana do cálculo de perfeições sem lançar, em 13 de 

setembro de 1645, uma objeção. É verdade que para adquirir contentamento é necessário 

medir corretamente as perfeições que cabem à cada coisa. Para estimá-las corretamente, no 

entanto, exige-se um conhecimento vasto e perfeito, quer dizer, uma ciência infinita. Em suas 

palavras, “para assim estimar os bens, deve-se conhecê-los perfeitamente; e para conhecer 
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todos aqueles dos quais estamos constrangidos a escolher numa vida ativa, seria necessário 

possuir uma ciência infinita”
194

. Sabemos da extensão limitada de nosso entendimento, o que 

nos fará concluir que estamos fadados a ter apenas uma ciência imperfeita. Ora, de fato, só 

Deus conhece perfeitamente todas as coisas. Neste sentido, Descartes supõe que o homem 

deve se contentar com o conhecimento das verdades mais conformes ao seu uso, que se 

tornarão, pensando nas proporções humanas, o máximo de sua ciência. Poderíamos dizer que 

há uma espécie de ciência perfeita dentro dos limites impostos pela condição humana.
195

 Para 

julgar corretamente, quer dizer, avaliar o justo valor de cada coisa, é preciso, então, conhecer 

este conjunto de verdades úteis; e também criar o hábito de aquiescer a estes conhecimentos, 

pois ocorre muitas vezes que, embora as reconheçamos do ponto de vista teórico, nas ações, 

os negligenciemos. Isto posto, Descartes fará uma enumeração do conjunto de verdades que o 

entendimento deve dispor de modo a fortificá-lo para “discernir o que é o melhor em todas as 

ações da vida”
196

; complementando também a falta da teoria de Sêneca, que apesar de nos 

ensinar sobre a importância da virtude, não forneceu as principais verdades necessárias para 

facilitar sua prática. 

     O primeiro conhecimento é o da existência de Deus e de seus atributos. A lista de atributos 

inclui o fato de tudo depender dele, de possuir uma quantidade infinita de perfeições, de ser 

onipotente e de lançar decretos infalíveis.
197

 Dotados deste saber, receberemos de bom grado 

todos os eventos da fortuna, na medida em que os tomaremos como expressamente enviados 

de Deus. Já que ele é perfeito, não pode agir senão conforme o nosso bem; e o que devemos 

fazer é aceitar seus decretos. Considerando corretamente a natureza divina, nos sentiremos 

inclinados a amá-lo, pois encontraremos nele um conjunto infinito de perfeições. Como já 

vimos, a posse de perfeições que pertencem ao espírito nos encaminha a um contentamento 

superior. No caso do amor a Deus, este contentamento será em grau máximo, pois que ele 

comporta uma quantidade maximal de perfeições.
198

 Retiraremos contentamento até mesmo 

das situações tristes, pois as consideraremos como manifestações diversas de sua vontade. 

Talvez este conhecimento deva ser denominado, mais do que como a existência de Deus e de 
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seus atributos, como a consciência de sua bondade para conosco, como o próprio Descartes 

classifica ainda no contexto da carta de 15 de setembro de 1645
199

. 

     É preciso também reconhecer a natureza de nossa alma. Saberemos que ela pode subsistir 

sem o corpo e que é mais nobre que ele e, como já vimos, que pode conduzir a um gênero de 

prazer – o contentamento – muito mais duradouro do que aqueles que encontramos por meio 

do corpo. O conhecimento da imortalidade da alma nos impedirá de temer a morte, 

considerando os eventos da vida com mais resignação e distância – Descartes sugere que até 

mesmo com desprezo
200

 – na medida em que teremos como horizonte uma vida melhor após a 

morte 

     Em terceiro lugar, devemos ser conscientes da grandeza do universo, quer dizer, do fato de 

que o universo é extremamente casto – de extensão indefinida – e de que há muitos céus para 

além do nosso. O ganho deste conhecimento é o abandono do antropocentrismo: não nos 

consideraremos como o centro da criação divina, quer dizer, não tomaremos a natureza como 

criada apenas para nossa satisfação. Com isso, não valorizaremos a experiência terrena como 

se fosse nossa “principal morada”
201

 tampouco esta vida como se fosse a “nossa melhor”
202

. 

Assim, poderemos dirigir nosso olhar às perfeições que nos pertencem, ao invés de impor às 

demais criaturas imperfeições que elas verdadeiramente não possuem. O fim 

antropocentrismo também permite que sejamos menos impertinentes, sem nos posicionarmos 

ao lado de Deus enquanto as criaturas mais perfeitas que habitam a Terra e que devem 

conduzir o mundo, o que causa uma série de inquietudes vãs. 

     O quarto conhecimento da lista é extremamente interessante e, em certo sentido, mesmo 

inesperado no conjunto das cartas já analisadas. Trata-se de saber que somos “uma das partes 

desta terra, uma das partes deste Estado, desta sociedade, desta família, à qual estamos unidos 

por moradia, por juramento, por nascimento”
203

. Quer dizer, devemos ser conscientes de que 

fazemos parte de um corpo político e social mais amplo; e que devemos, sempre que possível, 

colocar os interesses deste todo à frente de nossos interesses particulares. A introdução deste 

saber abre todo um novo campo de análise para a Moral cartesiana: se, antes, era importante 

buscar os meios para a felicidade humana considerando apenas o indivíduo sem corpo, isto é, 
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tomando apenas a sua alma; ou, no máximo, a conservação de sua saúde, a ideia de se 

importar com o bem público introduz a dimensão da alteridade no corpus prático cartesiano. 

A partir da introdução desta verdade, Descartes elaborará não mais uma Moral de caráter 

individualista, como vem desenvolvendo até então, mas social, quer dizer, uma espécie de 

Política. Debateremos o desenvolvimento desta discussão no próximo capítulo.  

     Descartes anuncia mais algumas outras verdades, que podem ser derivadas ou reduzidas a 

estas quatro principais já demonstradas. Devemos sempre nos lembrar que as paixões nos 

representam os bens muito maiores do que verdadeiramente o são; e também que os prazeres 

do corpo não são tão grandes ou tão duráveis quanto os da alma. Uma das saídas para evitar o 

efeito danoso do excesso das paixões é a suspensão do juízo: quando experimentarmos a 

cólera, por exemplo, devemos evitar tomar uma decisão especificamente naquele momento; e 

julgar apenas quando estivermos livres do efeito nocivo da paixão. Outro ponto a ser 

observado são os costumes do país em que vivemos, não propriamente para obedecê-los 

cegamente, mas sim para avaliar até que ponto devem ser imitados. Nada do que já não nos 

tenha sido ensinado no tratamento da virtude, em especial no comentário à posição de Sêneca 

quanto à observação do comportamento de indivíduos sábios e exemplares
204

. Descartes 

também menciona a necessidade de abraçarmos as opiniões mais prováveis quando for 

urgente agir, pois, como já vimos, esta é a única maneira de evitar os arrependimentos, que 

são os principais inimigos da beatitude. 

     Por fim, para bem julgar, é preciso transformar a apreciação destas verdades em hábito. As 

verdades podem inclinar nossa atenção, na medida em que são claras e distintas, mas, ao 

mesmo tempo, podemos deixar de crer nelas por conta de alguma falsa aparência advinda da 

imaginação ou das paixões. Portanto, exige-se uma “longa e frequente meditação”
205

 de tal 

forma a imprimir em nosso espírito cada uma destas verdades. Neste aspecto, Descartes 

concorda com os filósofos da “Escola” que julgam que as virtudes são hábitos. Na teoria, é 

fácil dominar as verdades, mas, na prática, pode ser que alguma outra crença nos impeça de 

considerá-las durante a ação. É atentando para esta discrepância entre teoria e prática que 

Descartes parece se referir, na célebre abertura do Discurso, que afirma que o bom senso é a 

coisa mais bem partilhada do mundo, mas que não basta “ter o espírito bom, o principal é 

aplicá-lo bem”
206

. 
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     A carta de 15 de setembro de 1645, na qual todas essas verdades estão dispostas, é um 

momento chave da correspondência com Elisabeth, uma vez que seu conteúdo determinará 

tanto as discussões propriamente morais – de um gênero da Moral, a saber, a Moral prática 

individualista – até maio de 1646 quanto discussões de cunho metafísico e outras que 

escapam à classificação moral que estamos apresentando até então. Seus comentários 

delimitarão os temas das cartas seguintes, que se concentrarão sobretudo em compreender a 

importância da imortalidade da alma, a origem e a manutenção de nossas paixões, a 

experiência de nossa liberdade e a aplicação correta do princípio do bem público. Já 

apresentamos a discussão sobre a liberdade travada nesse contexto no segundo capítulo da 

primeira parte deste trabalho. A discussão sobre o bem público, na medida em que se situa 

numa perspectiva moral distinta – a da Moral prática social ou simplesmente da política – 

tomará nosso tempo no próximo capítulo. Para dar conta de uma exposição mais ampla do 

movimento de bem julgar, é suficiente que consideremos alguns aspectos da discussão acerca 

da imortalidade da alma e da origem e manutenção de nossas paixões. Faremos, adiante, uma 

exposição crítica da primeira; e deixaremos para comentar a respeito das paixões na próxima 

seção do capítulo. 

     A objeção que Elisabeth anuncia quanto à imortalidade da alma, em 30 de setembro de 

1645, é a seguinte: 

A imortalidade da alma, e o saber de que ela é muito mais nobre que o corpo, 

é capaz de nos fazer procurar a morte tanto quanto de desprezá-la, uma vez 

que não poderíamos duvidar de que viveremos mais felizmente, isentos das 

doenças e das paixões corporais. E me surpreende que aqueles que se diziam 

persuadidos desta verdade e que viviam sem a lei revelada preferiam uma 

vida dolorosa a uma morte vantajosa. (AT, IV, 302). 

     A procura da morte via o argumento de que nela viveremos mais felizmente, já que livres 

do corpo, exige que estejamos seguros da felicidade vindoura. Apenas uma falsa filosofia, 

como a de Hegésias de Cirene, cujo livro foi defendido por Ptolomeu, ensina que esta vida é 

certamente má; o que acabou por fazer muitos se suicidarem após ler seu livro. A verdadeira 

filosofia não ensina a ter essa segurança: ao contrário, ela mostra que, apesar “dos mais tristes 

acidentes e mais prementes dores”
207

 que aqui experimentamos, podemos sempre encontrar 

contentamento, desde que amparados pela razão.  

     Esta resposta não satisfaz Elisabeth: para ela, basta que estejamos convencidos da 

imortalidade da alma para que tenhamos certeza de que o contentamento a ser experimentado 
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após a morte, quando enfim nos veremos livre do corpo, valerá muito mais do que aquele que 

podemos fruir em nossa estadia enquanto seres dotados de um espírito e de um corpo. O único 

argumento que poderia ser avançado contra esta hipótese é o que ela reputa a Digby
208

, o qual 

introduz o purgatório como um intermediário entre este mundo e o mundo no qual a alma se 

verá totalmente livre das funções corporais. Segundo ele, em tal estágio, ainda que separada 

do corpo, a alma conserva algumas das disfunções que as paixões imprimiram nela durante a 

vida. Assim, haverá um tormento tão grande quanto aquele que ela encontra enquanto unida 

ao corpo. Elisabeth descarta este argumento pois crê que ele não parece conforme à 

imaterialidade da alma. Seja como for, ela insiste que “não duvida nada que, ainda que a vida 

não seja ruim por si, ela deve ser abandonada por uma condição que conheceremos como 

melhor”
209

. 

     Descartes não poderá concordar com a opinião de Digby por um problema de princípio: 

pode ser que a fé nos instrua a respeito da vida após a morte, mas a razão natural, isto é, o 

fundamento do conhecimento filosófico, continua a não nos fornecer quaisquer posições 

seguras de que experimentaremos uma vida melhor após a morte. Ela pode conjecturar 

livremente e alimentar esperanças de uma vida melhor, mas não pode ter qualquer 

conhecimento seguro. Ao mesmo tempo, a mesma razão natural, na qual podemos confiar, 

mostra que sempre possuímos mais bens do que males nesta vida
210

. É como se nos 

encontrássemos numa situação de trocar o certo pelo duvidoso: é certo que, nesta vida, 

podemos, com a aplicação da razão, encontrar um conjunto de perfeições que nos renderão 

um contentamento pleno; mas é muito duvidoso que, após a morte, poderemos aceder a estas 

perfeições. A conclusão cartesiana é de que conhecer a imortalidade da alma é útil para não 

temermos a morte, e consequentemente para valorizar menos nossa estadia terrena, mas ela 

não deve ser nutrida a ponto de nos fazer efetivamente buscá-la.  

     Neste momento, um evento fortuito afeta Elisabeth, a saber, a conversão de seu irmão ao 

catolicismo. Ela afirma que vinha aplicando a resolução ensinada por Descartes para buscar a 

beatitude, mas que tal situação deixou mais clara a sua própria fraqueza. Em suas palavras, 

isto afetou mais “a saúde do corpo e a tranquilidade da alma que todos os males que até agora 
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me ocorreram”
211

. Embora já tenha defendido sua posição antes de tal acontecimento, nesta 

carta Elisabeth discorda com mais veemência da ideia de que, nesta vida, temos mais bens do 

que males. Tanto as coisas que dependem da vontade humana quanto as que surgem apenas 

através da fortuna são fontes incessantes de incômodos, quer dizer, há uma quantidade muito 

maior de desprazeres à nossa espera do que prazeres; e de indivíduos que trabalham para nos 

incomodar do que os que procurem nos servir. Por fim, dadas essas fontes de desconforto, é 

muito mais difícil compor os bens do que os males. 

     Para responder a objeção de Elisabeth, que atenta para a diversidade das experiências 

incômodas que a vida nos oferece, Descartes distingue entre dois tipos de bem. Há o bem que 

deve servir como regra para nossas ações; que significa a perfeição que se encontra na coisa 

que visamos. Por outro lado, considerando uma mesma coisa, pode-se pensar no bem e no mal 

que afeta em nós: o bem será tudo aquilo que, na coisa, pode nos ser cômodo; e o mal, tudo 

aquilo que pode ser incômodo. Não foi senão no segundo sentido de bem – comodidade da 

coisa em relação à nós – que Descartes se referia quando afirmou que há mais bens do que 

males nesta vida. Considerando um mesmo evento, é sempre possível nos concentrarmos mais 

em seus aspectos benéficos do que nos danosos. Não levando em conta senão aquilo que 

depende de nosso livre-arbítrio e tomando as atividades mundanas com a mesma distância 

com a qual vemos representar as ações funestas no teatro, é possível, ainda que difícil, 

adquirir mais bens do que males nesta vida. Mesmo aqueles que, dominados por uma paixão, 

tenham a morte como último recurso, não a desejam verdadeiramente, mas simplesmente 

recorrem a ideia da morte de modo a suportar melhor seu fardo. O desejo pela morte só pode 

nascer, para Descartes, de um erro do entendimento, seja porque a razão nos ensina 

expressamente que a quantidade de bens é maior, seja porque a natureza não imprimiu em nós 

a ideia de preferir os males aos bens.
212

 

     O conhecimento da imortalidade da alma parece ser, dentre os outros elencados, aquele 

que mais corretamente resume a própria Moral prática cartesiana em sua expressão mais 

individualista. A imortalidade da alma servirá não para que busquemos ou desejemos a morte, 

mas para que a mantenhamos como um horizonte de fundo em todas as ações de nossa vida. 

Trata-se muito mais de tornar o fato de não a temermos, convencidos da imortalidade de 

nossa alma, como uma espécie de cultivo a uma vida mais feliz. Saber que nossa alma é 

imortal engendra aquilo que o conhecimento da bondade de Deus e da grandeza do universo 
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pretendem nos ensinar: assim como o primeiro, com a imortalidade também aceitaremos de 

bom grado os eventos da fortuna; e, como o segundo, também consideraremos nossa estadia 

terrena com menos entusiasmo. Assim como os ensinamentos da virtude, a imortalidade da 

alma nos fará alcançar um distanciamento salutar ou uma indiferença em relação ao mundo; 

sem que esta indiferença seja confundida com um desejo imediato de destruição do corpo. 

     Assim, este primeiro desenvolvimento da Moral prática se concentra no poder da alma; 

tanto em seu entendimento quanto em sua vontade. É considerando seu poder e sua 

imortalidade que poderemos agir de modo menos comprometido com este mundo, alcançando 

uma espécie de equilíbrio através do assenhoramento de si. 

c. Paixões 

     Um tratamento mais detalhado das paixões surge na carta de seis de outubro de 1645, 

especificamente na análise da beatitude. Vimos que a beatitude deriva do exercício da virtude. 

Ela é um prazer puramente intelectual, o que poderíamos denominar de emoção interior. Isto 

não significa, porém, que ela esteja totalmente separada do bem-estar do corpo e de uma 

espécie de contentamento derivado, por exemplo, da tristeza. Quando exercitamos nosso 

corpo, é comum que sintamos uma espécie de prazer derivado da fadiga. Isto ocorre porque 

testemunhamos a força do corpo ao qual estamos unidos, quer dizer, porque testemunhamos 

uma de suas perfeições. Já no caso das tragédias, observa-se que elas nos fornecem tanto mais 

contentamento quanto maior for a tristeza. O indivíduo sente-se mais virtuoso, uma vez que se 

vê capaz de se afligir com os males dos demais. Na verdade, tal contentamento pode surgir de 

todas as paixões, desde que a alma se sinta senhora delas, quer dizer, desde que esteja 

consciente de sua capacidade de resistência. Aqui, há mais um argumento contra a hipótese 

lançada anteriormente por Elisabeth, a saber, a de que o conhecimento da imortalidade da 

alma nos encaminharia ao desejo pela morte: mesmo nas situações mais funestas, desde que 

empreguemos a razão, é possível retirar contentamento. Ou seja, estamos muito mais seguros 

de que há, nesta vida, um conjunto de perfeições disponível, do que após a morte, na qual 

podemos apenas apostar. 

     A partir desta breve enunciação de como podemos retirar contentamento de todas as 

paixões, Descartes consente às demandas de Elisabeth, e passa a fazer uma descrição da 

formação das paixões da alma.
213

 Tal descrição é muito próxima daquela empreendida nos 
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artigos iniciais do Tratado das Paixões, que visam circunscrever o sentido específico do 

conceito paixão da alma. As impressões no cérebro podem ser criadas de diversas formas: 

pelos objetos exteriores que agem sobre os sentidos, pelas disposições interiores do corpo, 

pelos traços deixados pelas impressões precedentes numa espécie de “memória corporal”, 

pela agitação dos espíritos provenientes do coração e, por último, por uma ação direta da 

alma. A definição geral de paixão se aplica a “todos os pensamentos que são assim excitados 

na alma sem o concurso de sua vontade (e, por consequência sem nenhuma ação que venha 

dela), somente pelas impressões que estão no cérebro, pois tudo que não é paixão é ação”
214

. 

Denominamos sentimentos aqueles pensamentos causados ou pelos objetos exteriores ou 

pelas disposições interiores do corpo, tais como a percepção das cores, dos sons, dos odores, a 

fome, a sede, a dor e outras semelhantes. Os delírios (rêveries) são aqueles pensamentos que 

dependem do traço deixado por uma impressão precedente ou de uma agitação ordinária dos 

espíritos animais (estes delírios podem ocorrem tanto na forma de sonho, quando o indivíduo 

está adormecido, quanto enquanto está acordado). Ele nomeia imaginação uma ação da alma, 

que ocorre quando ela aplica sua vontade para determinar um pensamento que é inteligível e 

imaginável (aqui, o vocabulário de paixão não é adequado). Uma triste ou alegria constante 

não é uma paixão, mas o natural humor do indivíduo, que deriva apenas do movimento 

ordinário dos espíritos pelo sangue. Por fim, restam apenas os pensamentos derivados de uma 

agitação particular dos espíritos, cujos efeitos são sentidos na alma, que se pode 

corretamente denominar de paixões. É a esta definição que nos referimos quando 

consideremos a tristeza, a alegria, o desejo e outras experiências que obstruem o bom 

julgamento. 

     A principal dificuldade para distinguir as paixões se deve ao fato de que normalmente elas 

possuem causas concorrentes. De modo que, para nomeá-la, devemos considerar a causa 

principal. A confusão frequente entre o sentimento da dor com a paixão da tristeza, por 

exemplo, se deve ao fato de possuírem uma causa comum: a causa da dor agita os espíritos 

animais da forma necessária para engendrar a tristeza. São movimentos que, para o indivíduo, 

se passam como uma única experiência. Os hábitos ou disposições que incitam às paixões 

também são frequentemente confundidos com ela. Para distinguir o sentimento e o hábito da 
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paixão, Descartes considera o exemplo dos habitantes de uma vila que descobrem que seus 

inimigos pretendem sitiá-la. Há um primeiro julgamento, por parte dos habitantes, do mal que 

pode advir deste evento. Este juízo é uma ação da alma sobre si mesma. Em seguida, o juízo 

ou ao menos a concepção do perigo imprimirá uma imagem no cérebro, quer dizer, os 

habitantes imaginarão o perigo iminente da invasão, o que também é uma ação da alma. Esta 

imaginação cerebral determinará o movimento dos espíritos animais desde o cérebro; e estes 

se movimentarão pelos nervos através dos músculos. Os nervos servirão para apertar os 

músculos do coração e diminuir a velocidade da circulação sanguínea. A consequência é que 

o corpo ficará “pálido, frio e trêmulo”
215

; e os espíritos que sairão do coração, dada esta 

contração e nova composição do sangue – mais rarefeito –, atingirão o cérebro e formarão 

nele novas imagens que excitarão, enfim, a paixão do medo. Tal é a explicação do 

funcionamento da paixão; considerando corpo e alma. Veja-se que, de um ponto de vista 

geral, há diversas ações e paixões da alma ocorrendo, mas a causa mais imediata, aquela 

propriamente responsável por excitar a paixão em sentido estrito, é o movimento dos espíritos 

animais no sangue em direção ao cérebro. 

     Descartes ainda não avança toda a sua teoria das paixões no contexto das cartas. Ele 

confessa que gostaria de apresentar uma dedução das paixões, mas que não o fez, pois 

encontrou dificuldades no processo.
216

 Em 25 de abril de 1646, no entanto, Elisabeth 

demonstra que já havia lido o Tratado, pois se dedica a apresentar algumas dúvidas e 

objeções ao seu conteúdo. Dentre as dificuldades apontadas por Elisabeth – como o problema 

de determinar os movimentos do sangue específicos de cada paixão e a diversidade de sinais 

interiores e exteriores que podem ser manifestados por cada indivíduo – há uma que se 

destaca: a complexidade da aplicação dos remédios das paixões. Primeiro, segundo Elisabeth, 

é impossível prever os diversos encontros da vida que podem excitar tais paixões. Segundo, 

parece difícil que, enquanto experimentamos uma paixão, nos inclinemos a desejar outra coisa 

senão os bens que elas nos representam. Novamente, ela insiste na necessidade de dispormos 

de um conhecimento infinito para saber o justo valor dos bens e dos males que costumam nos 

causar emoções fortes, o que está para além de nossas capacidades individuais. 

     Descartes concorda com as ponderações de Elisabeth, mas esclarece que o objetivo de sua 

teoria das paixões não é erradica-las, mas sim fazer com que a alma não seja obstruída por 

elas, quer dizer, que seja possível encontrar um meio em que conserve seu julgamento livre. 
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Para tanto, não é preciso um conhecimento completo dos diversos acidentes da vida, mas 

somente imaginar as paixões mais comuns e incômodas e preparar a alma para sofrê-las. Quer 

dizer, o objetivo não é esgotar o conhecimento das paixões em direção a um comportamento 

perfeito, mas sim regulá-las da melhor maneira possível, para que possamos retirar delas 

alguns bens duradouros por meio do poder de nosso livre-arbítrio. Em carta a Chanut, 

Descartes pontua que o estudo das paixões o fez concluir que elas são todas boas e úteis à 

vida; de modo que a alma não permaneceria unida ao corpo se não fosse por meio da sensação 

que experimenta nas paixões.
217

 Ou seja: não se trata, aqui, de deplorar as paixões, mas de 

compreendê-las e submetê-las ao exercício racional, pois, como afirma o último artigo do 

Tratado, é somente delas que depende todo bem e todo mal que se pode experimentar nesta 

vida.
218

 

     Apesar de propor uma investigação a respeito de alguns dos efeitos das paixões na alma, 

por meio da noção primitiva de pensamento, e dos movimentos sanguíneos que engendram 

tais paixões, tomando a noção primitiva de extensão, a correspondência se concentra muito 

mais em propor a teoria de um ponto de vista distinto, a saber, o da prática, que é o da noção 

primitiva de união. A teoria será apresentada por meio de certas experiências passionais de 

Descartes e Elisabeth; e, também, será verificada sua aplicabilidade nas circunstâncias da 

vida. Cronologicamente, sabemos que o Tratado foi composto a partir da correspondência, 

mas podemos dizer que, logicamente, as cartas são posteriores a ele: pois testam os limites de 

sua teoria no campo da existência humana. 
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3. Política: res cogitans, res extensa e res publica 

L’ordre rationnel est celui d’une âme purement âme, ce qui 

signifie libérée du temps. L’ordre historique est celui de 

l’homme concret qui vit dans le temps. Malgré la vraie 

philosophie, l’âme unie au corps forme un être qui dure dans un 

monde d’êtres qui durent. (Henri Gouhier)
1
 

 

 

     Neste capítulo, examinaremos a Moral social ou Política cartesiana. Começaremos por 

problematizar a existência mesma de uma política do autor; pois, em relação à Moral e à 

Medicina já analisadas, a Política ocupa uma posição ainda mais precária, uma vez que além 

de não possuir um tratado sistemático, também as referências na correspondência e demais 

obras são escassas. O primeiro passo desta investigação consistirá em precisar o sentido do 

político que queremos buscar, que será relativo não à conduta pessoal do autor, tampouco às 

escolhas políticas que orientam a forma e o conteúdo suas obras, mas às teses que enunciou. 

Segundo estas, o campo próprio do político parece vinculado à questão dos costumes no 

interior da vida civil; e este último à História, na medida em que se desdobra em autoridade e 

experiência. Na correspondência, nossa principal referência será setembro de 1646, carta na 

qual, a pedido de Elisabeth, Descartes escreverá um longo comentário de algumas máximas 

de O Príncipe de Maquiavel. No entanto, os comentadores parecem ignorar que o tema do 

bem público já vinha se delineando desde as discussões morais de setembro de 1645; e 

encontraremos, já ali, uma dimensão política da ação. Descartes, portanto, deriva de sua 

Moral um pensamento sobre o indivíduo em suas relações sociais, isto é, na res publica. A 

Moral prática se subdividirá em duas: uma Moral de caráter individualista, que aponta para a 

imortalidade da alma, e uma Moral social, que também podemos denominar política, que 

aponta para a existência humana finita em contato com o outro. Esta política consiste em 

relacionar o bem particular com o bem público e em determinar o comportamento dos súditos 

face ao soberano e vice-versa. Adicionaremos também, a partir das Paixões, algumas 

considerações sobre o amor, que pode também revelar uma dimensão política justamente a 

partir de algumas teses enunciadas na correspondência. O objetivo desta Moral social, assim 

como o da Medicina, será a conservação da vida. 

 

 

                                                           
1
 GOUHIER, H. « La philosophie de l’homme concret ». In : Essais sur Descartes. Paris, Vrin : 1949. P.231-

281. 
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3.1. Há política em Descartes? 

     A Política, se comparada à Moral e à Medicina, ocupa uma posição muito mais incerta na 

distribuição das ciências cartesianas. Ainda que Descartes não tenha escrito um tratado moral 

por excelência, desde suas obras de juventude, como testemunham os fragmentos das 

Cogitationes Privatae que datam dos anos de 1619 a 1623
2
, há manifestamente o intuito de 

situar a Moral como o corolário de seu projeto filosófico. A mesma preocupação se encontra 

no Discurso, primeira publicação de Descartes, em que ensaia as três ou quatro máximas de 

uma Moral provisória; bem como, desta vez num texto de maturidade, na Carta-prefácio dos 

Princípios da Filosofia, no qual a Moral é, ao lado da Medicina e da Mecânica, um dos galhos 

da árvore que abarca a completude do conhecimento e que tem a peculiaridade de pressupor a 

compreensão completa das demais ciências e de ser o último grau de sabedoria. Quanto a 

Medicina, demonstramos, no primeiro capítulo desta seção, que também é uma preocupação 

do início da carreira do autor – ao menos desde 1630 – fundamentar um grande projeto 

médico. Descartes chega mesmo a prometer a Huygens um abrégé de Medecine, ainda que 

este texto não tenha jamais visto a luz do dia. Este interesse se estende, também como a 

Moral, até o fim de sua vida: ainda que confesse à Chanut, em 1646, estar mais satisfeito com 

sua Moral do que com sua Medicina, isto não significa que tenha substituído uma pela outra, 

uma vez que em sua Descrição do corpo humano de 1648 propõe uma análise anatômica que 

interessará ao correto conhecimento da máquina humana.
3
 Isto para não mencionar o Tratado 

das Paixões, que, ao lançar certos métodos anímicos de cura, não deixa também de servir à 

Terapêutica. A Política não surge sequer nominalmente em seus textos de juventude; 

tampouco integra a listagem de ciências do itinerário proposto na árvore da filosofia. Por fim, 

seu tratado sobre as paixões, na contramão de um de seus contemporâneos, isto é, de Hobbes
4
, 

não se preocupa em submeter a investigação das paixões da alma à uma teoria política mais 

ampla. Embora seja discutível qual é, afinal de contas, o teor deste tratado – se é um estudo 

restrito a Moral ou a Medicina –, fato é que, naquele contexto, Descartes não procura retirar 

as implicações políticas da análise do mecanismo das paixões humanas. 

     Esta ausência da política no cartesianismo pode ser pensada, do ponto de vista psicológico, 

como puro desinteresse do autor aliado a certo conservadorismo expresso, por exemplo, na 

                                                           
2
 GOUHIER, H. « L’itinéraire moral de Descartes ». In: Essais sur Descartes. Paris, Vrin : 1949. P. 197-229. 

3
 Ver, no capítulo mencionado, toda a seção intitulada “A Medicina do porvir”, na qual procuro reconstruir 

detalhadamente o percurso cronológico do projeto médico do autor. 
4
 Cf. o Capítulo VI da primeira parte do Leviatã. 
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primeira máxima da Moral provisória
5
 e na reprovação que faz, na Parte II do Discurso, aos 

“temperamentos perturbadores e inquietos que, não sendo chamados, nem pelo nascimento, 

nem pela fortuna, ao manejo dos negócios públicos, não deixam de neles praticar sempre, em 

ideia, alguma nova reforma”
6
; já do ponto de vista histórico, como um silêncio imposto pelas 

perseguições e censuras político-religiosas (uma vez que a política institucional do século 

XVII era de orientação teológica) que muitos intelectuais sofriam naquele período. Uma 

possível resposta propriamente filosófica para esta omissão pode ser a dificuldade, inerente ao 

cartesianismo, em transcender o domínio do eu em direção ao domínio do outro
7
. Embora 

possua uma prova para a existência do mundo externo na Sexta Meditação, bem como, se não 

um argumento, ao menos um parecer a respeito da existência de outras mentes na quinta parte 

do Discurso, o cartesianismo parece muito frequentemente ter se deparado com uma aporia 

toda vez que confrontado com temas que, por definição, dependem de certa perspectiva 

externa ao eu. Isto se reflete, por exemplo, não só no ponto de partida escolhido para abordar 

a metafísica, que é a inspeção do espírito, mas também em todo seu pensamento moral: por 

mais que a Moral envolva a suposição de uma comunidade externa ao agente na qual suas 

ações se realizam e são moralmente avaliadas, a Moral cartesiana, como vimos no capítulo 

anterior, é uma Moral voltada para o eu; e para a conquista de uma satisfação individual que 

busca a independência  em relação ao mundo externo
8
 e às outras mentes

9
. Como pensar a 

política neste cenário? Será que há, em Descartes, a condição para a política – a existência de 

uma res publica?
10

 

 

                                                           
5
 “A primeira era obedecer às leis e aos costumes de meu país, retendo constantemente a religião em que Deus 

me concedeu a graça de ser instruído desde a infância, e governando-me, em tudo o mais, segundo as opiniões 

mais moderadas e as mais distanciadas do excesso, que fossem comumente acolhidas em prática pelos mais 

sensatos daqueles com os quais teria de viver. ” DESCARTES, R. 1973, P. 49. AT, VI, 22-23. 
6
 DESCARTES, R. 1973, P. 43. AT, VI, 14-15; 

7
 Esta é a leitura de Laberthonnière em Oeuvres de Laberthonnière: T. II, Études sur Descartes (Paris, 1935), 

102-116. 
8
 AT, VI, 25. 

9
 AT, IV, 316-317. 

10
 Outras dificuldades teóricas apontadas por Kolesnik-Antoine são as seguintes: « Les variations de l’expérience 

et des humeurs des hommes, le caractère nécessairement imprévisible des rencontres de la vie et des évolutions 

d’un peuple, rendent caduque toute volonté de prévoir a priori des règles du vivre-ensemble. Deux dimensions 

essentielles de la nature humaine sont ici à prendre en considération : son caractère incarné, de façon singulière 

et toujours entée sur une histoire, en chaque individu ; et la liberté inconditionnée, même si elle n’est pas 

tourjours utilisée autant et aussi bien qu’il se pourrait, en chacun de nous » (Cf. KOLESNIK-ANTOINE, D. 

« Introduction : Une politique introuvable ? », In : Descartes. Une politique des passions. Paris : PUF, 2011, P. 

9). Kolesnik-Antoine, especificamente quanto ao aspecto da liberdade incondicionada, refere-se também à obra 

de Pierre Guenancia, Descartes et l’ordre politique : critique cartesienne des fondements de la politique. Paris: 

PUF, 1983. 
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3.2. O que (não) é o político? 

     Antes de fornecer um veredicto para este problema, há de se precisar o sentido do político 

que pretendemos atribuir a Descartes. O melhor caminho para circunscrever este sentido é 

começar justamente por aquilo que ele não é, ou seja, por aquilo que não nos interessa 

percorrer.
11

 

     A conduta política do autor Descartes não nos interessará. Um recurso à sua biografia, e 

particularmente às relações que travou com personagens políticos do século XVII, dentre eles 

a própria Elisabeth, a rainha Christina e o monarca Richelieu, será rejeitado de antemão. 

Thullier (1956), Barret-Kriegel (1990) e Gouhier (1949), ao menos em algumas seções de 

seus textos, ensaiam esta perspectiva. O risco que se corre ao adotar esta posição é 

transformar a análise filosófica em algo por demais psicológico; chegando ao ponto de 

associar de modo suspeito as teses cartesianas e os eventos de sua vida, como se os últimos 

pudessem ser lidos como manifestações das primeiras. Já anunciamos, em nossa Introdução, 

os perigos de vincular o discurso filosófico com as estruturas sociais. O contrário, portanto, 

também parece ser verdadeiro: retirar do comportamento pessoal do autor um conjunto de 

teses filosóficas também supõe uma passagem fluida – que não é óbvia – entre os dois 

domínios. 

     De igual maneira, não nos interessará situar a obra de Descartes em seu tempo; mapeando 

seu débito necessário com os eventos da época ou as consequências culturais de sua recepção. 

É claro que obra de Descartes toma partido; e que o Discurso do método é seu principal 

manifesto. Do ponto de vista da forma, publicar em língua vernacular, i.e., em francês, é uma 

escolha que se situa num horizonte político amplo, na medida em que expande seu universo 

de leitores, popularizando-o. Omitir referências a pensadores da história das ideias também 

manifesta uma preferência política entre outras: seja ocultar o interlocutor do texto por certa 

prudência, seja, novamente, alcançar um público mais amplo, não necessariamente letrado. 

Na Segunda Meditação, ao recusar as funções de locomoção e nutrição da alma, mantendo 

apenas a função racional, Descartes pretende refutar a concepção tripartite da alma de 

Aristóteles. Ao contrário de um Tomás, no entanto, seu estilo não é o argumento de 

                                                           
11

 A inspiração para esta seção é o artigo já mencionado de Barret-Kriegel (1990), apesar de os sentidos do termo 

“político” mapeados por ela – uma teoria política cartesiana, uma Moral política de Descartes e, por fim, uma 

conduta política do autor – não sejam precisamente os mesmos que apresentarei adiante. Gouhier (1949) também 

seleciona um “grupo de três fatos que nos permitem colocar a questão da política segundo Descartes”: os fatos 

que demonstram seu posicionamento em relação aos eventos contemporâneos, os trechos, sobretudo do 

Discurso, em que esta atitude pessoal se transforma em preceito filosófico e, por fim, os textos de teoria política 

propriamente, tais como as cartas enviadas a Elisabeth em setembro e novembro de 1646. 
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autoridade encerrado na citação, mas a análise, que “mostra o verdadeiro caminho pelo qual 

uma coisa foi metodicamente descoberta e revela como os efeitos dependem das causas”
12

. 

Poderíamos mencionar também todos os prefácios, cartas e dedicatórias que toma o cuidado 

de adicionar às suas publicações – e ao próprio ato mesmo de publicar, cujas razões íntimas 

podemos encontrar dispostas em primeira mão ao longo de toda a Sexta Parte do Discurso –, 

às objeções que se dispõe a responder e também a publicar, aos diferentes estilos expositivos 

que avançou. Todas essas preferências, por assim dizer, externas à obra, embora 

materializadas nela, podem ser analisadas de um ponto de vista histórico, de modo a entender 

as escolhas expositivas de Descartes elas mesmas como escolhas politicamente engajadas. 

Neste sentido, a condição de existência de um texto é a política. Na medida em que é 

publicado e que existe no espaço e no tempo, na medida em que propõe certas teses e que 

manifesta escolhas e esquecimentos, o texto necessariamente é político. Repare que, aqui, não 

estamos associando ideias e eventos, mas sim diferentes níveis de acontecimentos: as escolhas 

expositivas de um autor, que tem lugar no espaço e no tempo, e o modo como se comunicam 

com outros eventos no interior do campo histórico e político. Não é este sentido que 

gostaríamos de buscar; uma vez que ele não cria nenhuma dificuldade para a associação entre 

cartesianismo e política. 

     Por último, poder-se-ia apresentar uma abordagem que desvelaria o sentido político não da 

conduta do autor Descartes, tampouco de suas escolhas formais, mas do conteúdo de sua 

doutrina. Esta abordagem deveria percorrer não só o modo como suas teses se comunicam 

com as questões políticas de seu tempo, mas como foram capazes de impactar culturalmente o 

cenário intelectual europeu durante e após o século XVII. Assim, por exemplo, poder-se-ia 

julgar que a distinção real, através da salvaguarda da imaterialidade da alma, o que finalmente 

lhe garantiria a imortalidade, visa não perturbar a doutrina cristã hegemônica contemporânea 

a Descartes. Da mesma forma, a eliminação das causas finais por meio da incompreensão dos 

desígnios de Deus poderia ser categorizada como uma tese profundamente revolucionária, na 

medida em que proporcionou o início de uma crítica devastadora ao antropocentrismo Como 

já anunciamos, alguns, procedendo por esta via, acabaram por concluir a fácil identidade entre 

cartesianismo e individualismo, consequentemente também entre cartesianismo e o 

surgimento de certa liberdade política moderna.
13

 Esta posição, no entanto, nos encaminha ao 

                                                           
12

 AT, IX-1, 121. 
13

Dentre eles, James V. Schall em seu artigo “Cartesianism and Political Theory” (In: The Review of Politics, 

Vol. 24, No. 2 (Apr., 1962), pp. 260-282.), Antonio Negri em Political Descartes e M. Whitcomb Hess em “A 
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mesmo problema da associação entre o discurso filosófico e as estruturas sociais, que já 

mencionamos tanto aqui quanto na Introdução. Afinal, a ideia de influência – tanto ser 

influenciado quanto influenciar – nada mais é do que a expressão da relação de causalidade 

entre ideias e eventos históricos. Reforçamos: não que as ideias não tenham nenhum grau de 

determinação na cultura ou que não estejam engajadas com os problemas de seu tempo. 

Delimitar isto assim tão precisamente, e, mais do que isso, a partir do próprio texto do autor, 

a nosso ver, é tarefa penosa – que exigiria, no mínimo, enorme erudição – se não impossível. 

A relação de influência pode ser pelo menos questionada por seu aspecto imponderável. 

     Eliminamos, portanto, o par autor-obra e o cartesianismo-história (tanto do ponto de vista 

da forma quanto do conteúdo) para buscar as teses sobre a política que Descartes abertamente 

apresenta num momento específico de sua obra, i.e, em sua correspondência com Elisabeth. 

Será este o sentido da política cartesiana que nos interessará. 

3.3. Costumes, autoridade e experiência 

     O exame crítico da seção anterior, que visava circunscrever mais detalhadamente o sentido 

operacional do político que nos interessará, ainda o manteve vazio de conteúdo. Algumas 

discussões travadas na primeira e segunda partes do Discurso, nas Regras, Recherche e em 

determinadas cartas – incluindo a correspondência com Elisabeth – podem nos auxiliar a 

preencher este conceito. Se nos concentrarmos, em primeiro lugar, na correspondência com 

Elisabeth, observamos que o tema da política é abordado frontalmente e pela primeira vez em 

abril e maio de 1646. Em sua carta de 25 de abril daquele ano, Elisabeth termina por solicitar 

a Descartes um tratamento das máximas que orientam a vida civil (vie civile). Ora, já 

conhecemos o contexto imediatamente anterior a esta carta: nas palavras de sua interlocutora, 

o ano de 1645 e alguns meses iniciais de 1646 se concentraram em refletir a respeito da vida 

particular (vie particulière). Neste aspecto, parece claro que há uma passagem da Moral para 

a Política. O que o campo político introduz é justamente um pertencimento à coisa pública 

que a Moral buscava evitar.
14

 A resposta de Descartes não poderia ser mais decepcionante: 

Levo uma vida tão retirada, e estive sempre tão distante do manuseio dos 

negócios, que não seria menos impertinente que este filósofo que queria 

ensinar o dever de um capitão na presença de Aníbal, se empreendesse 

                                                                                                                                                                                     
note on the individualism of Descartes” (In: The Journal of Philosophy, Vol. 35, No. 7 (Mar. 31, 1938), pp. 183-

188). 
14

 “Já que você já me comunicou as principais máximas referentes à vida particular (vie particulière), me faria 

contente saber ainda aquelas referentes à vida civil (vie civile), ainda que esta nos torne dependentes de pessoas 

tão pouco razoáveis, que até aqui, nas coisas que a dizem respeito, sempre julguei melhor me servir da 

experiência que da razão.” Cf. AT, IV, 405-406. 



202 
 

escrever, aqui, as máximas que se deve observar na vida civil. E não duvido 

que aquela que Vossa Alteza propõe não seja a melhor de todas, a saber, que 

vale mais se orientar nisto pela experiência do que pela razão, porque 

raramente se tem de tratar com pessoas perfeitamente razoáveis, tal como 

todos os homens deveriam ser, a fim de que se pudesse julgar o que eles farão 

apenas pela consideração do que deveriam fazer; e amiúde os melhores 

conselhos não são os mais felizes. É por isso que se está constrangido a 

arriscar, e a se submeter ao poder da fortuna, a qual eu desejo que seja tão 

obediente aos vossos desejos quanto sou, etc. (Grifos meus. AT, IV, 411-

412). 

     A desculpa de Descartes poderia soar, num primeiro momento, apenas como uma razão 

externa. O fato de não ter jamais se envolvido no dito “manuseio dos negócios” justifica a 

ausência de uma reflexão mais apurada no campo da vida civil. Mais ainda, tudo que se 

arriscasse a propor, quando dirigido à Princesa, autoridade no assunto, seria simplesmente 

impertinente. Neste sentido, ele se limita a endossar a opção que Elisabeth diz já vir 

praticando desde sempre, isto é, seguir os ensinamentos da experiência muito mais do que os 

da razão. Quando comparamos esta passagem, especificamente esta causa supostamente 

contingente, com alguns trechos do Discurso e de uma Carta a Chanut, podemos concluir que 

não se trata apenas do reconhecimento de uma incapacidade pessoal, mas sim de uma questão 

propriamente teórica. Na Sexta parte do Discurso, ao comentar os frutos que seu método 

rendeu para seus costumes (mes mœurs), Descartes afirma que este campo é por demais 

escorregadio, pois “cada qual segue de tal forma o seu próprio parecer que se poderia 

encontrar tantos reformadores quantas cabeças, se fosse permitido a outros, além dos que 

Deus estabeleceu como soberanos dos povos, ou então aos que concedeu suficiente graça e 

zelo para serem profetas, tentar mudá-los, em algo”.
15

 Já em 1647, dez anos depois, declara a 

Chanut sempre ter se recusado a partilhar seus pensamentos morais, seja por medo das 

calúnias, seja por acreditar “que não pertence senão aos soberanos, ou aqueles que são 

autorizados por eles, [...] se meter a regrar os costumes (les mœurs) dos outros”.
16

 Ora, por 

que estes trechos podem nos iluminar quanto à questão do político, uma vez que, ao menos no 

segundo, Descartes é categórico ao afirmar que está se referindo à Moral? Mais ainda, o que 

significam estes costumes grifados, que, à semelhança das máximas da vida civil, só podem 

ser discutidos por um seleto grupo de indivíduos autorizados? 

                                                           
15

 DESCARTES, R. 1973, P. 71. AT, VI, 61. Gouhier, em « La philosophie de l’homme concret » (Paris : Vrin, 

1949. P. 268-275), demonstra, a partir desta passagem e de outras da Primeira e Segunda Parte do Discurso, 

como Descartes está interessado em propor uma enorme reconstrução no campo das ciências que não encontra 

equivalente no campo político. Ao contrário de Laberberthonnière, no entanto, não deduz disso um conformismo 

expresso do autor, como se as instituições políticas fossem sagradas e reservadas aqueles que a competem, pois, 

para ele, a ordem racional e a histórica não interagem, sendo esta última pura obra imperfeita do tempo – sem 

que isto signifique que é “má”. 
16

 AT, V, 87. 
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     Responder ao segundo questionamento nos ajudará a solucionar o primeiro. Os costumes 

nos remetem imediatamente à primeira máxima da Moral provisória, a qual afirma que se 

deve – ou, ao menos, que Descartes assim o fez
17

 – “obedecer às leis e aos costumes do meu 

país, retendo constantemente a religião em que Deus me concedeu a graça de ser instruído 

desde a infância [...]”.
18

 Uma leitura atenta das duas primeiras partes do Discurso nos mostra 

que o tema dos costumes não é restrito apenas à discussão moral. É certo que o tom 

autobiográfico percorre todo o texto, o que o distingue das Meditações. No primeiro, cumpre 

apresentar uma espécie de “história de um espírito”
19

, que é o espírito de um indivíduo 

espaço-temporalmente localizado. Nele, narrador e autor se confundem, uma vez que quem 

narra e quem escreve é René Descartes. Já na segunda obra, é necessário distinguir aquele que 

tem lugar de fala na materialidade texto daquele que, em circunstância externa, o produz. 

Assim, o autor René Descartes não se confunde com o narrador das Meditações – que é este 

eu atemporal e vazio que conduz o leitor a uma série de seis exercícios, cada um a ser 

percorrido no período de um dia
20

, que pretendem dialeticamente apresentar novas razões para 

refundar a Metafísica. A ideia, neste último, é justamente que o leitor possa ocupar este lugar 

indeterminado do narrador – o “eu penso” – de forma a experimentar pelo percurso da análise 

as cadeias de raciocínio e intuir determinadas verdades (pensemos sobretudo no cogito, que 

não pode ser reduzido à estrutura silogística
21

, sob pena de perder sua força argumentativa).
22

  

                                                           
17

 Discutimos o caráter pessoal da Moral enunciada no Discurso no capítulo anterior. 
18

 Grifo meu. DESCARTES, R. 1973, P. 49. AT, VI, 22-23. 
19

 No original, « histoire d’un esprit » ou, mais exatamente, « l’Histoire de votre esprit. Está é, nos parece, a 

expressão mais correta para caracterizar o estilo do Discurso. Ela é de autoria de Guez de Balzac, num contexto 

em que não está clara a referência ao texto em questão: « Au reste, monsieur, souvenez-vous s’il vous plaît de 

l’Histoire de votre esprit. Elle est attendue de tous nos amis et vous me l’avez promise en présence du Père 

Clitophon, qu’on appelle, en langue vulgaire, Monsieur de Gersan. Il y aura plaisir à lire vos diverses aventures 

dans la moyenne et dans la plus haute région de l’air, à considérer vos prouesses contre les Géants de l’Ecole, le 

chemin que vous avez tenu, le progrès que vous avez fait dans la vérité des choses, etc. ». Guez de Balzac a 

Descartes, 30 de março de 1628. AT, I, 570-571.  
20

 O texto das Meditações recupera o gênero das antigas meditações devotas. Assim, a ideia é que cada subseção 

seja lida no período de um dia. Temporalidade, no entanto, é diferente de historicidade. Há temporalidade nas 

Meditações, mas só há História no Discurso. Se quisermos seguir a distinção proposta por Victor Goldschmidt 

(GOLDSCHMIDT, V. “Tempo histórico e tempo lógico na interpretação dos sistemas filosóficos” In: A religião 

de Platão. São Paulo : Difusão Européia do Livro, 1963. P. 139-147), podemos também falar em tempo lógico 

versus tempo histórico. Para mais detalhes sobre o gênero meditativo tal como empregado por Descartes e por 

outros autores, ver HETTCHE, M “Descartes and the Augustinian Tradition of Devotional Medidation: Tracing 

a Minim Connection”. In: Journal of the History of Philosophy, vol. 48, no. 3 (2010, 283-311, HERMANS, M. 

KLEIN, M. Ces Exercices Spirituels que Descartes aurait pratiqués. In: Archives de Philosophie, 69, 1996, 427-

440 e RUBIDGE, B. . “Descartes’s Meditations and Devotional Meditations”. In: Journal of the History of 

Ideas, Vol. 51, No 1 (Jan – Marm, 1990), pp. 27-49. 
21

 “Mas, quando percebemos que somos coisas pensantes, trata-se de uma primeira noção que não é extraída de 

nenhum silogismo; e quando alguém diz: Penso logo sou, ou existo, ele não conclui sua existência de seu 

pensamento como pela força de algum silogismo, mas como uma coisa conhecida por si; ele a vê por simples 

inspeção do espírito. Como se evidencia do fato de que, se a deduzisse por meio do silogismo, deveria antes 

conhecer esta premissa maior: Tudo o que pensa é ou existe. Mas, ao contrário, esta lhe é ensinada por ele sentir 
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     Dito isto, observamos que a Primeira Parte do Discurso se concentrará sobretudo em expor 

o percurso intelectual do autor. Ele confessa ter sido “nutrido nas Letras”; e por Letras, aqui, 

parece compreender a Gramática, a História, a Poesia e a Retórica
23

. No período que passou 

estudando no colégio de La Flèche, entrou em contato com as mais diversas teorias, seja 

através dos livros, seja através dos conhecimentos partilhados por seus preceptores. Além do 

estudo das Letras, também adquiriu conhecimentos relativos às Matemáticas, à Teologia, à 

Filosofia e aos costumes. Descobriu que os escritos dedicados a estes últimos “contêm muitos 

ensinamentos e muitas exortações à virtude que são muito úteis”.
24

 Este estudo, no entanto, o 

concedeu apenas acúmulo de informações. Mesmo o estudo das Matemáticas que cultivou 

parece ter obedecido a este padrão. Nas Regras, tratando especificamente deste caso, 

Descartes distingue a memória das demonstrações dos problemas da verdadeira capacidade de 

resolução dos mesmos.
25

 Da mesma forma, não é possível se tornar um filósofo apenas lendo 

e reproduzindo fielmente as doutrinas de Platão e Aristóteles, mas sim formulando “um juízo 

sólido sobre o que nos é proposto”.
26

 Assim, os conhecimentos que adquiriu a respeito de 

todas essas áreas não dizem respeito às ciências, mas a histórias:  

[…] tenho o hábito de distinguir duas coisas na matemática: a história e a 

ciência. Compreendo por história tudo que já foi descoberto e se encontra nos 

livros. Mas, por ciência, compreendo a habilidade de resolver todas as 

questões e de descobrir por sua própria indústria tudo o que o espírito 

humano pode descobrir nesta ciência [...]. (AT, III, 722).
27

 

    Notemos, também, a Segunda Parte do Discurso. Para justificar a necessidade do método, 

Descartes se vale de uma série de analogias arquitetônicas. Ele confessa ter observado que as 

obras – edifícios e cidades – compostas pelo engenho de uma única mente costumam ser mais 

                                                                                                                                                                                     
em si próprio que não pode se dar que ele pense, caso não exista.”. Cf. DESCARTES, R. 1973, P. 168. AT, IX-1, 

110-111. 
22

 Uma bibliografia para as questões estilísticas e filosóficas envolvendo o Discurso e as Meditações pode ser 

apresentada. Para o primeiro, ver WEINRICH, H. « Histoire de l’esprit ou la philosophie racontée ». In : 

Conscience linguistique et lectures littéraires. Paris : Éditions de la Maison des sciences de l’homme de Paris, 

1989. P.79-97 ; BEAUDE, J. « Baillet historien du Discours de la Méthode », FUMAROLI, M. « Ego scriptor : 

Rhétorique et Philosophie dans le Discours de la Méthode » e MIWA, M. « Rhétorique et Dialectique dans le 

Discours de la Méthode », todos reunidos no volume MÉCHOULAN, H. (ed.) Problématique et Réception du 

Discours de la Méthode et Essais. Paris : Vrin, 1988. Para o segundo, ver RORTY, A.O. “The Structure of 

Descartes’ Meditations”, KOSMAN, L.A. “The Naive Narrator: Meditation in Descartes’ Meditations” e 

HATFIELD, G. “The Senses and the Fleshless Eye: The Meditations as Cognitive Exercise”, todos em RORTY, 

A.O. (ed.). Essays on Descartes’s Meditations. University of California Press, California, 1986. 
23

 Cf. a nota 5, da edição dos Pensadores (1973), P. 38. 
24

 DESCARTES, R. 1973, P. 39. AT, VI, 6. 
25

 Trata-se da Regra III.  
26

 DESCARTES, R. 2012, P. 12. AT, X, 367. 
27

 Traduzo trecho da Carta a Hogelande de 8 de fevereiro de 1640 a partir da tradução de Pierre Guenancia em « 

La critique cartésienne de l’histoire », in: Lire Descartes. Paris: Gallimard, 2000. P. 374. O mesmo texto foi 

publicado com sob título « Remarques sur le rejet cartésienne de l’histoire » em Archives de Philosophie, Vol. 

49, No. 4, Histoire et Philosophie (Octobre-Décembre, 1986), pp. 561-570. Neste texto, o trecho se encontra na 

página 562. 
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perfeitas e mais bem ordenadas do que aquelas nas quais muitas mãos trabalharam no curso 

do tempo. As construções erguidas por um só arquiteto são mais belas do que aquelas em que 

se foi obrigado a reformar as estruturas antigas. Rapidamente, Descartes passa das 

comparações arquitetônicas para as políticas: há uma superioridade nítida em termos de 

segurança pública nos povos que, ao invés de terem elaborado suas leis progressivamente, à 

medida em que fossem perturbados por tal e tal evento, tenham seguido “as constituições de 

um prudente legislador”.
28

 Por esta razão, explica-se também a prosperidade de Esparta: não 

que, lá, as leis fossem em si mesmas boas, uma vez que muitas inclusive eram contrárias aos 

ditos “bons costumes”, mas sim que foram elaboradas por um só e desta forma puderam 

tender para um único fim. O mesmo é válido para o estudo dos livros: de que vale acumular 

uma profusão de conhecimentos, cultivar a erudição e, portanto, a autoridade da História, se 

elas não foram capazes de fazer progredir a ciência? Afinal, os simples raciocínios de uma 

única e poderosa mente valem muito mais do que os esforços meramente prováveis 

acumulados por muitas cabeças ao longo dos séculos. Jamais a “pluralidade de vozes” pode 

ser um argumento a favor da verdade de um pensamento qualquer, uma vez que, neste 

cenário, é muito mais verossímil pensar que a verdade está disposta à mente de um único 

indivíduo do que partilhada por todos. Em síntese, o princípio geral que deseja resgatar destas 

comparações é o de que um trabalho melhor concluído não deve reformar as antigas opiniões 

– isto é, não deve respeitar a herança histórica – mas deve, antes, reconstruí-la. Reforma 

implica manter senão as bases, ao menos alguns aspectos do que anteriormente ali se 

encontrava. Reconstrução significa uma destruição completa das antigas estruturas, 

substituindo-as por algo inteiramente novo.  

     É neste cenário que a necessidade de fundação do método irrompe. Para que seja eficaz, 

ele deve negar todos os seus antecedentes, deve questionar toda a autoridade imposta pela 

história. O método representa justamente o esforço pelo assenhoramento da ciência. Na 

verdade, a ciência só surge quando tratamos de propor soluções a partir somente da força de 

nosso próprio espírito. Os costumes, neste sentido, ao lado dos conhecimentos adquiridos, 

parecem significar o conjunto de práticas morais e sociais, dispostas tanto nos livros dos 

antigos quanto silenciosamente em marcha no domínio público, que não dependem da 

compreensão de nosso entendimento e da intervenção de nossa vontade. Os costumes fazem 

parte da memória coletiva de uma sociedade qualquer, o que inclui também as práticas 

letradas. Em suma, os costumes representam o domínio da autoridade. É neste sentido que 

                                                           
28

 DESCARTES, R. 1973, P. 42. AT. VI, 12. 



206 
 

Descartes pontua ter, tão logo a idade o permitiu, saído “da sujeição de meus preceptores”
29

, o 

que significa nada menos que abandonar este necessário comprometimento com a História. 

Não nos esqueçamos da primeira regra do método, que condensa o espírito de todas as 

demais: para aceitar alguma coisa como “verdadeira” não basta se fiar na autoridade imposta 

pela história: é preciso conhecê-la evidentemente como tal, sem dispor da mínima ocasião de 

questioná-la.
30

 Esta descrição, que opõe História e método, pode nos ajudar, igualmente, a 

compreender a primeira máxima da Moral provisória; ou, mais especificamente, entrever por 

que ela é de tal forma caracterizada. A ideia é seguir as leis e os costumes de seu país, isto é, 

respeitar a autoridade histórica, somente enquanto não for possível refundar o método. Na 

verdade, espera-se que este método e as investigações consecutivas por ele engendradas sejam 

capazes de estabelecer justamente uma Moral de caráter definitivo, isto é, uma Moral que 

permita a autonomia em relação a história, já que o verdadeiro objetivo de Descartes sempre 

foi “aprender a distinguir o verdadeiro do falso, para ver claro nas minhas ações e caminhar 

com segurança nesta vida”.
31

  

     Há outro sentido da história em curso nesta discussão. Retornemos à justificativa 

apresentada por Descartes, em maio de 1646, para não abordar as máximas que orientam a 

vida civil. O autor não se contenta em recusar a demanda de sua interlocutora: ele também 

endossa uma sugestão que ela havia feito na carta anterior. Trata-se de se orientar, no campo 

da vida civil, conforme as regras ditadas pela experiência. Experiência, aqui, é o oposto de 

razão. Esta não é uma oposição inédita no cartesianismo. Talvez o trecho mais explícito em 

que a experiência é separada da razão se encontre no diálogo La Recherche de la Vérité par la 

lumière naturelle, que já tivemos oportunidade de analisar brevemente no terceiro capítulo da 

primeira seção deste trabalho. Eudoxe afirma, ainda no início de sua investigação, distinguir 

“as ciências e os simples conhecimentos que se adquirem sem qualquer discurso de razão, 

como as línguas, a história, a geografia e, de modo geral, tudo aquilo que não depende senão 

apenas da experiência”.
32

A fonte cognitiva dos saberes relativos à vida civil, bem como de 

todas estas ciências que no Discurso representam a autoridade da História, deve ser, portanto, 

                                                           
29

 “Eis por que, tão logo a idade me permitiu sair da sujeição de meus preceptores, deixei inteiramente o estudo 

das letras.” DESCARTES, R. 1973, P. 41. AT, VI, 9. 
30

 “O primeiro [preceito de que se compõe a Lógica] era o de jamais acolher alguma coisa como verdadeira que 

eu não conhecesse evidentemente como tal; isto é, de evitar cuidadosamente a precipitação e a prevenção, e de 

nada incluir em meus juízos que não se apresentasse tão clara e tão distintamente a meu espírito, que eu não 

tivesse nenhuma ocasião de pô-lo em dúvida”. DESCARTES, R. 1973, P. 45. AT, VI, 18. 
31

 DESCARTES, R. 1973, P. 41. AT, VI, 10. 
32

 AT, X, 502. 
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o conhecimento empírico. Gouhier
33

 enfatiza este aspecto, isto é, a oposição entre razão e 

experiência, ao incluí-la no plano mais amplo da ordem racional versus a ordem histórica. 

Enquanto que a primeira diz respeito à alma que vive uma numa espécie de presente eterno, 

isto é, alheia à toda a temporalidade, não se pode evitar o fato de que esta alma está unida a 

um corpo que dura e que habita num mundo de outras almas unidas a outros corpos que 

também duram. Portanto, o homem concreto habita na temporalidade, isto é, na própria 

história, e se move em seu interior através das experiências que adquire.  

     Inserir, então, os costumes no domínio da história compartilhada, da memória coletiva de 

um povo e da experiência, demonstra que o termo se refere tanto às práticas morais, isto é, da 

vida particular, quanto às práticas políticas, ou seja, da vida civil. Encontramos uma nota 

característica do político, mas não um traço que o distinga suficientemente da Moral. As 

considerações de Pierre Guenancia, aliadas às conclusões do último capítulo, são 

particularmente oportunas para compreendermos qual é esta área específica. Guenancia não 

está propriamente interessado – não no texto em questão
34

 – em contrapor o domínio da Moral 

ao da Política, mas, tomando o modo como descreve a primeira, podemos avançar na 

descrição da segunda. A oposição entre método e história que acabamos de reconstruir é 

particularmente inspirada nas primeiras páginas de seu texto. No entanto, ele afirma que esta 

oposição se dá apenas num nível superficial. Na verdade, o que ela esconde é um conflito 

muito mais profundo entre a vontade e a fortuna. Não se trata simplesmente da superioridade 

das ideias claras e distintas em relação ao conhecimento adquirido nos livros e através dos 

preceptores, mas da própria firmeza da vontade face aos eventos da fortuna. A oposição, 

portanto, não é meramente epistemológica: o exercício epistemológico mesmo esconde uma 

motivação por controle do desejo e uma aplicação firme da vontade em driblar a fortuna de 

modo a se conduzir corretamente nesta vida. Assim, apesar de Descartes apresentar, no 

Discurso, seu método antes de sua Moral provisória e, mais do que isso, de afirmar que 

deduziu as máximas da segunda das regras do primeiro
35

, esta disposição formal e esta 
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 « L’ordre rationnel est celui d’une âme purement âme, ce qui signifie libérée du temps. L’ordre historique est 

celui de l’homme concret qui vit dans le temps. Malgré la vraie philosophie, l’âme unie au corps forme un être 

qui dure dans un monde d’êtres qui durent. L’homme concret a une histoire qui est liée à l’histoire. Or il est 

raisonnable de constater l’irrationalité radicale d’un tel destin et ce serait aller contra la raison que de prétendre 

rationaliser ce qui, par nature, ne peut l’être. Le rationnel est intemporel ; le temporel est irrationnel. Une société 

rationnelle serait intemporelle ; une société temporelle est irrationnelle. » Cf GOUHIER, H. 1949, P 271. 
34

 Trata-se do capítulo « La critique cartésienne de l’histoire » presente em seu livro Lire Descartes (Paris: 

Gallimard, 2000. P. 372-387) e também publicado como « Remarques sur le rejet cartésien de l’histoire » em 

Archives de Philosophie, 49, 1986, 561-570. 
35

 Cf. a pequena “Advertência” que antecede o Discurso, na qual é dito que “Na terceira [parte], [encontrar-se-

ão] algumas das regras da Moral que tirou desse método”. (DESCARTES, R. 1973, P. 35. AT, VI, 1). 

Cimakasky & Polansky levam a sério esta afirmação, e procuram demonstrar (em “Descartes’ ‘Provisional 
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declaração contribuem para certa confusão do real primado da Moral ou das motivações 

existenciais no cartesianismo. Quando observamos, além disso, “a mais alta e perfeita Moral” 

reivindicada na Carta-Prefácio, compreendemos, enfim, o sentido da inversão: o método é, na 

verdade, mais provisório do que a Moral, uma vez que todo o trajeto filosófico, que tem o 

método como um de seus primeiros passos, consiste em fundamentar uma conduta que 

garanta a felicidade duradoura. Portanto, é o método que não pode ser compreendido sem a 

Moral e não o contrário.  

     Apesar de seguirmos esta descrição de Guenancia, discordamos do coroamento de sua 

interpretação. Segundo ele, a rejeição cartesiana da história, que aparece num primeiro 

momento na oposição entre ciência e autoridade; depois entre vontade e fortuna, é, mais 

ainda, o retrato de uma concepção metafísica, isto é, da degradação do tempo. Fora do âmbito 

subjetivo – isto é, do âmbito do presente, no qual reside a intuição das ideias claras e distintas 

– o tempo é desprovido de toda “força” ou “coesão interna”. Ao recusar esta força 

inconsciente e virtual do tempo, segundo Guenancia, Descartes priva de sentido as noções de 

intersubjetividade e comunidade humana.
36

 E não só, como na primeira oposição em relação à 

história, da intersubjetividade como critério de verdade; mas sim da própria existência da 

mesma. Para compreender o outro, o único recurso do cartesianismo é torna-lo presente ao eu, 

o que necessariamente implica sua redução e elimina sua positividade. Concordamos com a 

descrição do intérprete, mas não cremos que podemos deduzir disso a inexistência de uma 

comunidade humana em sentido forte. Talvez o problema de sua interpretação seja a 

esperança de que haja algo como uma comunidade humana a ser acessada independente da 

redução de sua positividade ao eu. Trataremos, em breve, do modo como Descartes pode 

atingir o outro, isto é, pode erguer uma política, justamente através de certos conhecimentos e 

de certas práticas interessadas em igual medida no domínio subjetivo. 

     Voltemos, porém, à especificidade do político. Para tanto, podemos nos recordar das 

discussões do último capítulo: muito embora a Moral se localize no domínio da união da alma 

com o corpo, todo seu intento é procurar desprezar os eventos mundanos em prol de uma 

satisfação espiritual mais sólida do que aquela que a fortuna pode nos fornecer. Portanto, ela 

se caracteriza por, na esfera da união, cultivar cada vez mais o aspecto propriamente infinito 

do homem, isto é, sua vontade. Trata-se de ser indiferente ao mundo por meio da constatação 

                                                                                                                                                                                     
Morality’ “, In: Pacific Philosophical Quarterly, 93 (2012), 353-372) em que sentido o conteúdo das máximas 

da Moral provisória deriva diretamente do conteúdo das regras do método. 
36

 Estas expressões e esta conclusão se encontram nas páginas 569 do artigo de 1986 e 385-386 do livro de 2000. 
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da imortalidade da alma. Será que a política cartesiana, se existir, pode convidar ao mesmo 

movimento? Como podemos pensar as relações típicas da vida civil sem o contato com os 

outros indivíduos, igualmente dotados de alma e de corpo? Enquanto técnica de satisfação 

individual, cujo fim último é a felicidade suprema, a Moral é capaz de estimular este 

afastamento em relação ao mundo. A política, no entanto, deve justamente compreender o 

homem na medida em que pertence a ele. Assim, ela está muito mais comprometida com a 

ideia de costumes, memória compartilhada, história coletiva, autoridade e experiência do que 

a Moral. Ao incluir todo este conjunto de práticas, a Política automaticamente inclui a 

intersubjetividade que a Moral a todo tempo visava excluir. Observaremos, na análise das 

cartas a seguir, que a Política até compartilha alguns pressupostos com a Moral – mas a 

avança na medida em que necessita do domínio da História, com tudo o que ela representa, 

para se efetivar. Por conta deste débito, também nos referiremos à política como uma Moral, 

mas de constituição específica, a saber, uma Moral social. 

     No interior deste sentido específico do político – a respeito das teses propriamente 

cartesianas e de sua inserção na História – é comum
37

 enfatizar dois momentos da obra 

cartesiana: 1. a carta enviada a Elisabeth em setembro de 1646, na qual comenta algumas 

máximas de O Príncipe de Maquiavel
38

 e 2. a carta de novembro do mesmo ano, na qual, num 

breve parágrafo, menciona ter apreciado os Discursos sobre a Primeira Década de Tito 

Lívio
39

. Se retornarmos um ano no todo da correspondência com Elisabeth – mais 

precisamente se nos voltarmos para a carta de 15 de setembro de 1645 – veremos que é mais 

acertado localizar o início do interesse mútuo, de Descartes e de Elisabeth, pela política, ali. 

Devemos perseguir, então, neste intervalo de um ano da correspondência entre ambos, a 

possibilidade de pensar uma política em termos cartesianos. Comecemos por precisar o 

sentido da coisa pública conforme teses das cartas.  

3.3. Res publica 

     Sabemos que o eu é um tema largamente explorado pela filosofia cartesiana. Ele é não só o 

ponto de partida da investigação das Meditações, como também o solo do qual emergem 

                                                           
37

 Ver Blandine Barret-Kriegel em « Politique-(s) de Descartes? » (In: Archives de Philosophie, Vol. 53, No. 3, 

La Politique Cartésienne (Juillet-Septembre, 1990), pp. 371-388) e Cícero Araujo em “Algumas Reflexões sobre 

Descartes e Maquiavel” (In: Trans/Form/Ação, São Paulo, 17: 113-132, 1994). Pierre Guenancia, em 

« Descartes et la politique » (In: Lire Descartes. Paris: Gallimard, 2000. P. 492-509), enfatiza também a carta a 

Voetius de 1643; ao passo que Gouhier, nos textos já mencionados, compreende que a Segunda Parte do 

Discurso também traz reflexões políticas valiosas. 
38

 AT, IV, 485-494. 
39

 AT, IV, 528-353. 
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diversos de seus argumentos, dentre eles uma prova da existência de Deus
40

, da possibilidade 

do conhecimento claro e distinto da essência dos corpos
41

 e de sua própria existência
42

 e, para 

citar um último exemplo, da distinção real entre as substâncias pensante e extensa
43

. Sabemos, 

também, que um pensamento político exige ao menos duas condições: em primeiro lugar, uma 

existência finita, isto é, histórica; em segundo, a possibilidade de ação e interação no interior 

da coisa pública (res publica). É preciso, portanto, distinguir dois sentidos de existência: uma 

do eu enquanto substância pensante (res cogitans, que é aquela concluída com o argumento 

do cogito) e outra deste eu enquanto unido ao corpo, já que é somente a res extensa que 

garante a existência finita ao introduzir a materialidade. É claro que o eu existe – a 

experiência que temos dele não o pode negar
44

–, mas para que também exista enquanto coisa 

finita é preciso dar um passo a mais. Este passo é a introdução do corpo (res extensa), cuja 

união resultará no homem. Por fim, não basta uma existência histórica do eu: é preciso que 

trave contato com outros indivíduos que compartilhem de sua posição enquanto ser que dura. 

Logo, se houver uma Política cartesiana, este será o seu sujeito: o homem, união íntima de res 

cogitans e res extensa, na medida em que interage com os demais no interior da res publica. 

     É falso dizer que não há em absoluto um senso de comunidade na filosofia cartesiana. Esta 

afirmação pode se basear no máximo numa seleção tendenciosa de textos, particularmente 

numa certa leitura de sua obra metafísica (e mesmo assim com dificuldades; considere-se, por 

exemplo, o princípio de diversidade enunciado na Quarta Meditação
45

). Em outros textos, 

como nas Paixões da Alma, a figura do outro é tematizada, ainda que, como diz Alain, apenas 

no detalhe
46

. Algumas das paixões ditas primitivas supõem uma existência social, isto é, um 

contato não apenas com os objetos inanimados do mundo exterior que afetam o corpo e 

consequentemente a alma, mas com os indivíduos que dele participam. Estas paixões são o 

amor, o ódio e o desejo. Na terceira parte deste tratado, Descartes desenvolverá as paixões 

particulares, que são derivadas das seis paixões primitivas (admiração, amor, ódio, desejo, 

alegria e tristeza) abordadas na segunda parte. Observa-se que, também quanto às paixões 

particulares, notadamente quanto àquelas derivadas do amor, do ódio e do desejo, certa 
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estrutura social já constituída, na qual os indivíduos e não apenas os objetos inanimados 

afetam seus corpos, é pressuposta. Algumas dessas paixões particulares que dependem do 

domínio coletivo são a devoção, o desdém, o ciúme, a zombaria, a inveja, a compaixão e 

muitas outras. Poderíamos citar, além disso, e para permanecer neste texto, toda a teoria da 

comunicação das paixões
47

, baseada principalmente nas manifestações faciais. Qual o sentido 

de apresentar os signos para decodificar as paixões se não a necessidade de confronto com o 

outro? Afinal de contas, podemos identificar nossas próprias paixões por outras vias – dentre 

elas a alteração no batimento cardíaco, a fome, certas variações em nossa respiração, certa 

variação de temperatura do corpo, o sono, etc. Esta semiologia das paixões do outro, 

identificadas através do riso, das lágrimas, do rubor ou da palidez, por exemplo, nos serve, é 

claro, ao aprimoramento moral – além de revelar, ainda que de maneira modesta, a existência 

de uma coisa pública. 

     Tal inserção social do indivíduo ainda é insuficiente para concluirmos a existência da coisa 

pública em sentido forte, uma vez que não surge senão como premissa não tematizada da 

teoria das paixões. Será nas cartas, no entanto, que encontraremos uma passagem – e, mais do 

que isso, toda uma discussão – em que a existência de um espaço de confronto público é 

reconhecida em primeiro plano. Em 15 de setembro de 1645, Descartes avança, pela primeira 

vez no conjunto de sua correspondência com Elisabeth, tal discussão. Nesta carta, trata-se 

ainda da Moral, particularmente de uma série de quatro conhecimentos necessários para 

“fortalecer o entendimento para discernir o que é o melhor em todas as ações da vida”
48

 ou 

para a conquista do bem soberano (le souverain bien)
49

. Como vimos, há todo um movimento 

anímico que precede a concretização da ação. Este movimento consiste num processo duplo: 

há, por um lado, o entendimento, que exibe um conteúdo através da ideia; por outro, há a ação 

da vontade, que afirma ou nega este conteúdo. Conclui-se que, para agir melhor, é necessário 

não só uma educação da vontade para evitar afirmar aquilo que o entendimento concebe 

obscura e confusamente, mas também um investimento do próprio entendimento na aquisição 

do verdadeiro. É necessário, portanto, bem julgar (bien juger)
50

. Estes conhecimentos que 

auxiliam o entendimento na conquista do conhecimento verdadeiro são a existência e a 
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natureza de Deus, a essência da alma, a grandeza do universo e, por fim, o reconhecimento de 

que fazemos parte de um todo, isto é, que o eu pensante existe enquanto unido a um corpo e 

para um corpo mais amplo. O trecho que descreve este saber deve ser lido em primeira mão, 

para que possamos compreender toda a sua potência: 

Depois de assim reconhecida a bondade de Deus, a imortalidade de nossas 

almas e a grandeza do universo, há ainda uma verdade cujo conhecimento me 

parece muito útil: que, ainda que cada um de nós seja uma pessoa separada 

das demais, e da qual, por consequência, os interesses são de alguma forma 

distintos daqueles do resto do mundo, deve-se contudo pensar que não 

saberíamos existir sozinhos, e que somos, com efeito, uma das partes do 

universo e mais particularmente ainda uma das partes desta terra, uma das 

partes deste Estado, desta sociedade, desta família, à qual estamos unidos 

por moradia, por juramento, por nascimento. É preciso sempre preferir os 

interesses do todo do qual somos parte àqueles de sua pessoa em particular; 

todavia com mesura e discrição, pois seria errado se expor a um grande mal 

para obter somente um bem pequeno a seus parentes ou a seu país; e se um 

homem vale mais, sozinho, que todo o restante de sua cidade, ele não teria 

razão de desejar se perder para salvá-la. (Grifos meus. AT, IV, 292-293). 

     Se o segundo conhecimento útil à execução do melhor versava sobre a natureza da alma 

“na medida em que subsiste sem o corpo”
51

, este último saber da série justamente compreende 

a alma em sua existência na duração, isto é, enquanto coisa finita unida ao corpo. Na medida 

em que possui corpo e que participa, por assim dizer, de outros “corpos” coletivos, este 

indivíduo deve saber que suas ações repercutirão de algum modo no mundo; e que afetarão os 

demais. O corpo individual é parte de um corpo mais amplo, seja ele de caráter moral, como a 

família, ou político como um Estado ou uma sociedade, mas sempre público. Ora, cada um 

destes saberes necessários ao bom julgamento deve poder nos fornecer alguma sabedoria a ser 

aplicada na prática. No caso do conhecimento sobre a grandeza universo, a lição a ser retirada 

é a de que não existimos sozinhos e que, portanto, Deus não criou o mundo apenas para nossa 

subsistência. Desta forma, evitando o antropocentrismo, podemos nos livrar de certa posição 

de superioridade, que é uma das fontes das vaidades, inquietudes e desacordos.
52

 No que diz 

respeito à constatação de que somos parte de um todo, trata-se de abrir os olhos para a 

existência do outro. Devemos sempre nos lembrar que, apesar de sermos seres com certa 

individualidade, não podemos existir senão em sociedade; e que, portanto, devemos adicionar 

o outro às nossas considerações prévias (antes de concretizar a ação) e retrospectivas 

(avaliando as ações já realizadas). Descartes, portanto, apresenta um princípio moral que 

anuncia uma afinidade com a política: deve-se sempre antepor os interesses do todo ao qual 
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estamos inseridos aos nossos interesses privados; além de ser particularmente explícito quanto 

à existência de uma res publica. 

     Ao continuar sua explicação, Descartes menciona a dificuldade daquele que vive levando 

em conta apenas seus próprios interesses. Segundo ele, este indivíduo não experimentaria 

nenhuma verdadeira amizade, fidelidade e, portanto, nenhuma virtude. Ao contrário, aquele 

que procura agir se considerando como uma parte do público retira do bem-estar alheio um 

prazer para si próprio. Isto sem mencionar a quase total impossibilidade de agir desprezando 

completamente as consequências para os outros indivíduos. A descrição deste parágrafo 

parece convocar uma espécie de desinteresse, quer dizer, de exigência heroica
53

 da ação, que 

faz Descartes se aproximar dos personagens de Corneille
54

. A ação heroica é a radicalização 

da ação orientada pelo princípio de posicionar o bem público à frente do bem particular. Não 

se trata de se expor à morte por vaidade ou por estupidez, pois, no primeiro caso, há apenas 

interesse particular na recompensa e, no segundo, pura irracionalidade; mas sim de aceitar um 

mal para si sem ambições, pela pura constatação do dever. Esta ação heroica também não 

precisa ser consciente quanto ao princípio enunciado – pode ser que o indivíduo tenha apenas 

um pensamento confuso quanto à máxima que orienta sua ação. Desde que entenda, no 

entanto, que é seu dever agir de tal modo, sua ação será virtuosa e, como tal, louvável. A ação 

se orienta, então, pela consciência do dever para com o público. Isto se verifica tanto na ação 

mais simples, quanto em seu extremo, que é a ação heroica, pois ambas compartilham o 

mesmo fundamento: a consciência do dever; a exigência de certo auto sacrifício e renúncia – 

não totalmente irracional, como vimos – dos bens particulares. Vê-se que a ação cotidiana e a 

ação heroica se distinguem apenas em grau, uma vez que emergem do mesmo motor. Vale 

lembrar que, segundo Descartes, agir de tal forma é uma consequência natural do 

conhecimento e amor a Deus – que é, conforme a lista de saberes elencados anteriormente, o 

primeiro e o principal conhecimento. Ignoramos os interesses próprios para agir conforme 

aquilo que parece agradável somente a ele, “nos abandonando completamente à sua 
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vontade”
55

, e retirando disso uma satisfação verdadeira e duradoura. Veremos, no 

prosseguimento da análise das cartas, até que ponto esta tese se sustenta. 

     Quanto a uma teoria geral da ação, ao menos, Descartes apresenta uma perspectiva da 

coisa pública. Acreditamos ser nítido que, embora nesta carta se trate especificamente do bom 

julgamento, que é um tema da Moral, na medida em que o último saber da série compreende o 

indivíduo na história e em seu confronto com os demais, podemos classifica-la igualmente 

como política. É ao introduzir a ideia de uma coisa pública e ensaiar um princípio que exige 

que coloquemos os interesses do todo à frente dos interesses particulares que há uma transição 

de uma discussão inicialmente moral – restrita às técnicas de satisfação espiritual – para a 

tematização da política. A discussão que se segue cronologicamente, se aprofundará ainda 

mais neste aspecto; e mostrará como, ao contrário do que parece sugerir a ideia de ação 

heroica e de cumprimento do dever, a ação política é também interessada. 

a. Do bem público 

     É por insistência de Elisabeth que o assunto não se encerra em setembro de 1645. A partir 

de então, ela dirige uma série de objeções a cada um dos saberes enunciados na carta 

supracitada. Suas considerações, em geral, são mais pessimistas que as de Descartes, pois, ao 

apelarem para as condições de aplicação de cada saber, dão ênfase ao fato de que tais 

conhecimentos podem ser usados tanto para potencializar o bem-estar quanto para nos deixar 

ainda mais descontentes. A existência de Deus e seus atributos, ainda que nos console quanto 

aos males da fortuna, não faz o mesmo quanto às ações dos próprios homens, que, com 

frequência, usam de seu livre arbítrio para praticar o mal.
56

 Já o conhecimento da natureza 

imaterial e imortal da alma é capaz não só de nos incitar à busca do contentamento espiritual, 

muito maior e mais duradouro que os prazeres dos sentidos, mas também de nos fazer desejar 

a morte, situação em que, enfim, nos veremos livres do corpo.
57

 Em relação ao conhecimento 

do todo, sua questão trata da possibilidade de agir conforme o bem público. Diz Elisabeth:  

A consideração de que somos uma parte do todo do qual devemos buscar o 

benefício é realmente a fonte de todas as ações generosas; mas encontrei 

muitas dificuldades nas condições que você prescreveu para elas. Como 

medir os males que causamos a nós mesmos em prol do público contra o bem 

que disso advirá sem que eles [os males] nos pareçam maiores, na medida em 

que a ideia deles é mais distinta? E que regra teremos para comparar as coisas 

que não nos são igualmente conhecidas, tais como nosso próprio mérito e o 

mérito daqueles com os quais vivemos? Um natural arrogante fará a balança 
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pender sempre para seu lado, e um modesto se estimará menos do que vale. 

(AT, IV, 303). 

     Assim, Elisabeth apresenta duas questões: 1) como é possível optar pelo bem público se a 

prática desse bem envolve causar males a nós próprios, sendo a ideia que temos destes 

últimos mais distinta? e 2) É preciso uma regra que oriente o conhecimento de nossos 

próprios méritos e dos méritos dos demais; caso contrário o humor natural de cada um 

influenciará na consideração do que é o bem público e particular – um arrogante, por 

exemplo, privilegiará seu próprio mérito, ao passo que um indivíduo mais modesto sempre se 

estimará menor do que verdadeiramente é.  

     É preciso confessar que, ainda que Elisabeth apresente suas objeções de modo sistemático, 

Descartes não aplica a mesma estrutura para respondê-las. Ele avalia estas dificuldades em 

dois eixos, analisando dois casos extremos, sem que precise exatamente à qual questão está se 

dirigindo. O primeiro desses casos é o do indivíduo que, por se importar demais com o bem 

público, acaba por contrair para si o mal sofrido pelos outros. O segundo, do indivíduo que 

não se importa absolutamente, ignorando toda a caridade e agindo somente conforme as 

próprias inclinações. Ora, quanto ao primeiro caso, basta considerar a irrealidade do mal. O 

mal é apenas a privação de algo, de modo que, por não ser alguma coisa, não pode afetar 

diretamente o indivíduo que não o “detém”. Não é possível que um indivíduo se deixe 

atormentar pelo mal sofrido por outros se ele não participa, direta ou indiretamente, daquele 

mal ou daquela privação Como nos ensina uma das máximas de La Rochefoucauld, “todos 

temos força suficiente para suportar os males dos outros”.
58

 Pode até ser que, em algum grau, 

o infortúnio de nossos entes queridos nos cause o mínimo de comoção. Mas, na medida em 

que não participamos dele, ele não será suficientemente ameaçador, restando sempre a 

satisfação que adquirimos na participação do bem público em consonância com os bens 

individuais. Quer dizer, não seremos privados do conjunto de bens que possuímos, 

simplesmente deixaremos de fruir de um bem maior que consistiria na felicidade do objeto 

que estimamos. Descartes parece, neste aspecto, se dirigir à caracterização do indivíduo muito 

modesto – que é aquele que coloca em tão baixa conta os próprios interesses que se deixa 

atormentar até mesmo pelos males sofridos pelos demais, numa espécie de altruísmo 

exacerbado. Isto responde, em parte, à segunda questão. 
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     Para dar conta do segundo exemplo, isto é, do indivíduo que age apenas considerando seu 

próprio bem, Descartes apela tanto para certa qualificação do bem público em relação ao bem 

privado quanto para uma regra de prudência. Não é verdade que o indivíduo que prefere o 

bem individual que advém da prática do mal age com razão. Basta que ele perceba que o bem 

público não contradiz o bem particular, mas o incrementa. Portanto, se agirmos para o bem 

público, não agiremos contra o bem particular, uma vez que o resultado do bem público é 

também um bem para nós mesmos. Nas palavras de Descartes, “se pensarmos apenas em nós 

mesmo, fruiremos apenas dos bens que nos são particulares; ao passo que, se nos 

considerarmos como partes de algum outro corpo, participaremos também dos bens que são 

comuns a ele, sem sermos por isto privados de quaisquer dos bens que nos são próprios”
59

. 

Portanto, o bem público não é um obstáculo ao bem particular, mas um incremento a ele. Com 

este esclarecimento, Descartes recompõe o que, em 15 de setembro de 1645, parecia ser um 

convite ao sacrifício individual em prol do público. Não se trata, portanto, de esperar um 

comportamento sempre altruísta e desinteressado dos homens, no qual mesmo a ação 

cotidiana fosse em alguma medida heroica. Na verdade, trata-se de mostrar como é possível 

ser ao mesmo tempo egoísta – conservar o bem privado – e se importar com o bem do todo, 

por meio da potencialização que o segundo promove ao primeiro. Desenvolveremos, na seção 

sobre o amor, mais alguns aspectos psicológicos e afetivos desta relação. Com esta reflexão, 

Descartes visa dar conta do primeiro questionamento de Elisabeth, mostrando que aquele que 

diz ter uma ideia mais clara e distinta dos males que causamos a nós próprios em benefício do 

público do que do bem que disso advirá, tem, na verdade, uma concepção obscura e confusa 

da conexão deste bem público com o bem particular; e, portanto, age sem razão. 

     Em seguida, Descartes considera certa regra de prudência, de modo a complementar sua 

resposta à primeira objeção e responder definitivamente à segunda, especificamente ao caso 

do indivíduo arrogante. É claro que aqueles que agem somente por suas próprias inclinações 

e se estimam mais do que devem são moralmente condenáveis: além de possuírem menos 

virtude, são dotados de almas “fracas e baixas”
60

. O que não se pode dizer é que suas ações 

não tenham quaisquer consequências para o todo em que estão incluídos. Se observarem, ao 

agir, certa regra de prudência, não deixarão de, num mesmo movimento, “se empregar 

ordinariamente por eles [pelos outros] em tudo aquilo que estiver em seu poder”
61

. Assim, 

ainda que o ideal fosse que todos os homens se orientassem conforme a razão, que ensina a 
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posicionar o bem público à frente do bem particular, parece que, na conduta política, apenas 

certa prudência é necessária para manter um ordenamento saudável. O fundamento desta tese 

é a organização prévia do mundo estabelecida por Deus, que o construiu de forma tão estreita, 

que os indivíduos não podem deixar de agir e de depender uns dos outros.
62

 

     A principal dificuldade de compreensão desta tese é o fato de nem Descartes, tampouco 

Elisabeth, avançarem uma definição categórica da prudência. O máximo que podemos fazer é 

deduzir, pelas discussões das cartas, que ela é uma espécie de manifestação prática da razão, 

isto é, a razão enquanto dirigida para as circunstâncias da vida.
63

 Ainda, a prudência parece 

admitir uma variação em graus. Quer dizer, para a regra de prudência que orienta o 

comportamento dos indivíduos arrogantes, não importa considerar a razão em sua expressão 

máxima, posto que, quando trata de analisar este caso, Descartes a apresenta como um recurso 

de fácil acesso, disponível ao mais ímpio dos homens. Esta hipótese é reforçada quando 

Descartes e Elisabeth lamentam o fato de a prudência não ser maximamente observada por 

todos os indivíduos em todas as circunstâncias de suas vidas. Assim, Descartes afirma que, 

caso a prudência orientasse as ações dos homens, “eu não duvido que Vossa Alteza não 

atingiria todos os objetivos que desejasse empreender; mas seria preciso que todos os homens 

fossem perfeitamente sábios a fim de que, sabendo o que devem fazer, se pudesse estar seguro 

do que farão”
64

. Se a prudência fosse o único motor das ações dos homens, portanto, a vida 

em sociedade seria, ao menos para Descartes e Elisabeth, infinitamente mais fácil. Desta 

forma, seria possível prever as ações dos outros pela simples constatação do que deve ser 

feito, na medida em que a prudência engendra objetividade.
65

 É por isto que, com frequência, 

aqueles dotados de almas fracas e baixas prosperam em suas empreitadas, uma vez que lidam 

apenas com outros indivíduos que possuem um temperamento e uma capacidade de juízo 

próxima à sua. Viver em sociedade é sempre mais difícil para o sábio, uma vez que sua 

prudência o faz julgar as ações de forma diversa do que aqueles com quem normalmente tem 
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de lidar. Como máxima prática, confessa Descartes, procurou sempre estar consciente de que 

a maior fineza consiste em não aplicar de todo a fineza nas ações.
66

 

     O saldo de toda esta argumentação é um quadro muito interessante da inserção das ações 

na res publica. Do ponto de vista da consciência, um indivíduo racional pode orientar sua 

ação pelo bem público ou pelo bem particular. Se optar pelo bem público, será virtuoso; se 

optar pelo bem particular, já que é racional, agirá, no mínimo, observando a regra de 

prudência. Nos dois casos, e do ponto de vista da res publica, age-se mesmo pelo bem 

público, isto é, age-se positivamente para o todo, ainda que as motivações sejam distintas 

(estas motivações nos levarão a classificar os indivíduos do ponto de vista moral e não 

político). Mas será que não é possível agir racionalmente e, tanto na consciência quanto na res 

publica, ignorar o todo? Parece que não. Parece que, para encontrar um caso como tal, é 

preciso considerar as ações irracionais. Ora, encontrar a motivação da ação irracional é um 

pouco mais difícil. Seja como for, deve-se dizer que elas não podem fugir da orientação para 

o bem público ou para o bem privado. Se agirem, ainda que irracionalmente, para o bem 

público, afetarão positivamente o todo, como no caso do indivíduo que se sacrifica 

brutalmente apenas para colher um bem pequeno para o público e que age sem “mesura e 

discrição”
67

. Por outro lado, se agirem irracionalmente apenas pelo bem privado, e somente 

nesse caso, deve-se confessar que afetam a coisa pública negativamente. Esta análise deriva 

de todos os exemplos trabalhados por Descartes, até o momento, em sua correspondência com 

Elisabeth.
68

 Levando às últimas consequências suas teses, chegamos a duas conclusões. Em 

primeiro lugar, a uma equação entre racionalidade e bem. Em segundo, à ideia de que não há 

como agir na res publica sem gerar consequências – sejam elas positivas ou negativas; boas 

ou más. A ação, portanto, na medida em que é histórica – existe materialmente no contexto de 

uma sociedade qualquer – é sempre política. 

     Se o ano de 1645 é marcado pela discussão moral, ele também não se furta de uma 

reflexão política. A passagem de uma para a outra se dá com a introdução desta união entre 

res cogitans e res extensa numa res publica. A Política é uma continuidade necessária da 
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 AT, IV, 356-357. 
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 AT, IV, 293. 
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 E mesmo Elisabeth está ciente desta consequência, ou seja, do fato de que só se pode agir pelo bem particular, 

na consciência e na res publica, abandonando a prudência, o que é o mesmo que abandonar a própria razão. Por 

isso, afirma: « Et cette prudence est le tout, dont je ne vous demande qu’une partie. Car, en la possédant, on ne 

saurait manquer à faire justice aux autres, comme à soi-même, et c’est son défaut qui est cause qu’un esprit franc 

perd quelquefois le moyen de servir sa patrie, en s’abandonnant trop légèrement pour son intérêt, et qu’un timide 

se perd avec elle, à faute de hasarder son bien et sa fortune pour sa conservation. » (AT, IV, 324) 
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Moral, na medida mesmo que este indivíduo que age não o faz numa realidade qualquer, mas 

sim no num contexto histórico, isto é, num mundo material que comporta outros indivíduos. 

b. Do soberano 

     Há mais um tratamento da política no contexto da correspondência entre Descartes e 

Elisabeth. Ao contrário da discussão sobre o bem público, este novo tópico não surge muito 

naturalmente: ele necessita de uma dupla investida de Elisabeth. Como já é de nosso 

conhecimento, em 25 de abril de 1645, ela afirma que, depois de terem discutido os princípios 

que orientam a vida particular, gostaria de saber as máximas aplicáveis à vida civil; ao que 

Descartes responde se recusando a abordar o tema. Sua segunda investida, até onde podemos 

supor, acontece pessoalmente. Há um hiato na correspondência entre julho de 1646 e 

setembro do mesmo ano. Em julho, Elisabeth menciona explicitamente o desejo de receber 

uma visita de Descartes. A visita tem de acontecer em breve, pois tão logo será forçada a sair 

do país para cumprir certas obrigações com seus familiares em Berlim.
69

 Além disso, temos 

outra evidência de que este pedido foi feito pessoalmente, a saber, a carta de setembro de 

1646, que começa com a seguinte declaração cartesiana: “Li o livro do qual Vossa Alteza me 

ordenou a escrever-lhe minha opinião [...]”
70

. Não há, nas cartas anteriores que nos chegaram, 

qualquer pedido de Elisabeth neste sentido.
71

  

     O livro em questão é O Príncipe de Maquiavel. Em seu comentário, Descartes começa por 

aprovar alguns de seus preceitos, particularmente os que se encontram nos capítulos XIX e 

XX da referida obra. Tais preceitos são o de evitar o desprezo e o ódio dos súditos e valorizar 

o amor dos últimos mais do que a construção de fortalezas. Estes dois capítulos tratam de uma 

série de estratégias para manter o poder já conquistado. Todo o comentário de Descartes, 

aliás, se situará nesta perspectiva de manutenção do poder, muito embora a obra de 

Maquiavel comporte outros assuntos, tais como os tipos de governo (república ou principado, 
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 « Puisque votre voyage est arrêté pour le 3eme/13 de ce mois, il faut que je vous représente la promesse que 

vous m’avez faite de quitter votre agréable solitude, pour me donner le bonheur de vous voir, avant que mon 

partement d’ici m’en fasse perdre l’espérance pour six ou sept mois, qui est le terme le plus éloigné que le congé 

de la Reine ma mère, de M. mon frère, et le sentiment des amis de notre maison ont prescrit à mon absence » 

Grifo meu. AT, IV, 448. 
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 Grifo meu. AT, IV, 486. 
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 Lisa Shapiro também sustenta tal hipótese: “Elisabeth seems to have made this specific request to comment on 

Machiavelli’s The Prince in person, though it follows on her earlier effort to receive Descartes’ thoughts on 

maxims for guiding civil life. See the letter of 25 April 1646. It is unclear in what language Descartes read The 

Prince. Adam and Tannery give good reason to think he read it in Italian. See AT 4: 493. Descartes’ 

paraphrasing and quotations are in French in this letter. For a contemporary English translation see Machiavelli, 

The Prince, ed. Quentin Skinner and Russell Price (Cambridge: Cambridge University Press, 1988.” Cf. 

SHAPIRO (2007), P. 139-140, nota 112. 
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e, dentre os principados, os novos ou herdados; dentre os novos, os mistos ou inteiramente 

novos
72

) e as variadas formas de conquistá-los (por fortuna e armas de outrem, virtú e armas 

próprias ou por meios ilícitos).
73

 Estes dois preceitos serão os únicos plenamente aprovados 

por Descartes, de tal forma que o restante de sua carta apresentará um tom severamente 

crítico. Os princípios reprovados por Descartes são os seguintes: 

É em relação a tais príncipes que ele pôde dizer, no capítulo 3: Que eles não 

saberiam deixar de ser odiados por muitos; e que eles obtêm frequentemente 

mais vantagem ao fazer muito mal do que ao fazer pouco, porque as ofensas 

leves bastam para dar vontade de se vingar, e as grandes retiram seu poder. 

Depois, no capítulo 15: Que, se eles desejassem ser pessoas de bem, seria 

impossível que não se arruinassem entre o grande número de pessoas más 

que se encontram por toda parte. E, no capítulo 19: Que se pode ser odiado 

pelas boas ações tanto quanto pelas más.  

Sobre tais fundamentos, ele apoia alguns preceitos muito tirânicos, como o de 

querer que se arruíne todo um país, a fim de dele permanecer senhor; que se 

exerçam grandes crueldades, contanto que seja prontamente e de uma só 

vez; que se procure parecer home de bem, mas que não o seja 

verdadeiramente; que não se mantenha sua palavra senão enquanto ela for 

útil; que se dissimule, que se traia; e, enfim, que, para reinar, se despoje de 

toda a humanidade, e que se torne o mais feroz de todos os animais. (AT, IV, 

486-487).
74

 

     Descartes recebe tais afirmações com certo escândalo, confessando mesmo que considera 

uma atitude extremamente censurável se dedicar a compor livros que tragam preceitos do 

gênero. Como se não bastasse, estes conselhos não serão sequer eficazes àqueles a quem se 

dirigem.
75

 Portanto, além de classificá-los como tirânicos, também os julga inúteis. A origem 

dos erros maquiavélicos, segundo ele, se deve ao fato de não ter distinguido entre os príncipes 

que se estabeleceram por vias justas e os que usurparam o poder por vias criminosas. Ora, se 

verificarmos diretamente a obra de Maquiavel, somos forçados a desmentir a hipótese 

cartesiana. Nos capítulos VI, VII e VIII do Príncipe, os diversos tipos de conquista são 

detalhadamente discutidos. Há uma distinção não só entre a conquista pela virtú ou fortuna, 

mas também pela via criminosa, através do favor de seus concidadãos e também 

popularmente (esta última é característica da república
76

 e não do principado). O ponto não é, 

como acusa Descartes, que Maquiavel não fez esta distinção, mas sim que fornece a mesma 
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 Ver Capítulos I-III de O Príncipe. 
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 Ver Capítulos VI-VIII de O Príncipe. 
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 Os trechos aparecem grifados no original, pois são citações de Maquiavel. Sobre em qual idioma Descartes 

teria lido o Príncipe, Lisa Shapiro segue a posição de Adam & Tannery de que ele teria lido em italiano, ainda 

que ele cite em francês. Ver as razões apresentadas em AT, IV, 493. 
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 AT, IV, 487. 
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 Como afirma Maquiavel, “Não tratarei aqui das repúblicas porque, em outro momento, discorri longamente 

sobre o assunto. Ocupar-me-ei somente dos principados e, tecendo os fios da urdidura antes indicada, discutirei 

de que forma podem ser governados e mantidos”. Cf. MAQUIAVEL, N. O Príncipe. São Paulo: Martins Fontes, 

2014. P. 7. Segundo nota do tradutor, Maquiavel está se referindo provavelmente à obra Discursos sobre a 

primeira década de Tito Lívio. 
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sorte de conselhos inclusive quando trata dos principados hereditários, que são conquistados 

por vias justas e que são os mais fáceis de governar.
77

 Ao invés de avançar, neste momento, 

uma posição que apontaria o erro óbvio de Descartes, nos interessa mais perseguir suas 

críticas de tal forma a desvelar suas motivações teóricas. Este exercício poderá nos ajudar a 

compor mais exatamente sua percepção da política no que se refere à administração pública e 

institucional. Nossa hipótese, que avançaremos adiante com o recurso a variados exemplos, é 

a de que incomoda a Descartes o intenso materialismo maquiavélico, posto que máximas do 

último se situam para além de quaisquer considerações morais.
78

  

     Neste sentido, o tema central que afasta Descartes de Maquiavel é a figuração do 

soberano. Para Maquiavel, o príncipe ideal é aquele capaz de conjugar a virtú com a fortuna. 

Que significam estes dois conceitos? A virtú, por um lado, não parece comportar um conjunto 

de características fixas, mas sim uma espécie de engenho ou força para perseguir seus 

objetivos; que, no caso do príncipe, são os de conquistar um território qualquer ou manter-se 

no poder.
79

 A fortuna diz respeito a todos os eventos externos a este engenho, isto é, são as 

ocasiões da vida que o indivíduo não é capaz de manipular
80

. Estas capacidades de nada 

adiantam se vierem sozinhas, pois, como diz Maquiavel: “E, sem ocasião, a virtú de seu 

ânimo se teria extinto, assim como, sem a virtú, a ocasião teria vindo em vão”.
81

 Veja-se que a 

ideia de virtú nada tem a ver com predisposições morais, mas sim com uma força ou 

capacidade de resistência; que se coloca mesmo para além do bem e do mal. Além da virtú e 

da fortuna, Maquiavel indica o uso das leis e eventualmente o emprego da força. Esta força é 

associada à figura animal, particularmente ao leão e à raposa
82

. A raposa encarna a qualidade 
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 Para os principados hereditários, ver o Capítulo II do Príncipe. 
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 Tanto para as vias justas, quanto para as injustas, Maquiavel não muda o teor de seus conselhos. Sobre os 

principados hereditários, pontua: “Digo, pois, que, nos estados hereditários e acostumados à linhagem de seus 
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assim, convém que seja mais amado; e, se os vícios extraordinários não o tornarem odioso, é razoável que seja 

naturalmente benquisto pelos seus.” Ver MAQUIAVEL, N. O Príncipe. 2014, P. 7-8. 
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 Definição de virtú dada por Skinner, presente no vocabulário da edição de O Príncipe da Martins Fontes, 

P.196 “Todo o conjunto de qualidades, sejam elas quais forem, cuja aquisição o príncipe possa achar necessária 

a fim de ‘manter seu estado’ e ‘realizar grandes feitos’”.  
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 Um trecho da definição de fortuna, presente na mesma edição da nota anterior, P. 187-188: “A fortuna pode 

ser compreendida, em primeiro lugar, como o fluxo dos acontecimentos, entendido como o que perturba as ações 

e impede o cálculo. É recorrente, em Maquiavel, a utilização de fortuna como contraponto às ações políticas, 

personificando as alterações no rumo dos acontecimentos. A fortuna é uma força destruidora das construções 

humanas.”. 
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 MAQUIAVEL, N. 2014, P. 26. 
82

 “Visto que um príncipe, se necessário, precisa saber usar bem a natureza animal, deve escolher a raposa e o 

leão, porque o leão não tem defesa contra os laços, nem a raposa contra os lobos. Precisa, portanto, ser raposa 

para conhecer os laços e leão para aterrorizar os lobos”. MAQUIAVEL, N. 2014, P.86. 
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da astúcia e o leão a da força bruta. Na medida em que todos estes princípios são eficazes ao 

objetivo do príncipe, por mais que sejam “maus”, ou seja, moralmente execráveis, podem ser 

vistos como bons. Isto porque os homens são todos maus; portanto, ser bom faria o príncipe 

incapaz de conquistar ou de manter-se no poder por muito tempo. 

     O soberano cartesiano, por outro lado, é o homme de bien. Trata-se daquele que faz “tudo 

aquilo que o dita a verdadeira razão”
83

. Como vimos na seção anterior, do ponto de vista da 

ação, há uma identificação entre razão e bem. Portanto, se o príncipe é aquele que age 

conforme a razão, agirá também conforme o bem. Não se trata, como em Maquiavel, de partir 

da prática para moldar a consciência, mas sim de manter sempre a consciência incorruptível. 

Neste aspecto, a definição do soberano propriamente virtuoso contrasta surpreendentemente 

com a percepção da virtude que encontramos em nossa investigação a respeito de sua Moral. 

Como propõe Althusser, parece que podemos distinguir entre dois sentidos de virtude: uma 

que carrega uma forte conotação moral e outra, que é propriamente a virtú maquiavélica, 

também encontrada em Espinosa, que é sinônimo de potentia, ou seja, capacidade de agir.
84

 A 

virtude de que trata Descartes, aqui, parece ser moral, isto é, conectada à valores 

transcendentes e de caráter objetivo, tais como o de justiça e bem. Enquanto que sua Moral 

define virtude como força ou capacidade de resistência aos eventos da fortuna – um sentido 

propriamente materialista, que mais se aproxima do maquiavélico – sua política, ao menos do 

ponto de vista institucional, indica ao soberano a prática da justiça para com seus súditos e 

aliados, ou seja, defende a virtude moral.  

     Cumpre agora compreender melhor qual é a definição de justiça, que será mais 

propriamente desenvolvida quando da abordagem de cada um dos personagens com os quais o 

soberano deve lidar no jogo político. Uma definição geral da mesma, no entanto, é ensaiada 

inicialmente: será justo tudo aquilo que o soberano estimar como tal
85

. Esta definição, à 

primeira vista, parece implicar uma tirania que Descartes já identificou e recusou em 

                                                           
83

 AT, IV, 490. 
84

 « Autrement dit, c’est l’instinct (une sorte d’intuition mi-consciente mi-inconsciente) du renard qui indique au 

Prince quelle attitude il doit adopter dans telle ou telle conjoncture pour se rallier l’assentiment du peuple. Tantôt 

être moral, c’est-à-dire couvert de vertus (au sens moral, qui n’a rien à voir avec la virtú, cette virtus dont 

Spinoza emprunte manifestement le concept à Machiavel et qui es potentia), et tantôt être violent, c’est-à-dire 

faire usage de la force. » Cf. ALTHUSSER, L. « L’unique tradition matérialiste ». In: Lignes, n.8, 1993, p.72-
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35. 
85
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487. 
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Maquiavel: então, o príncipe terá plenos poderes para definir o que é justo e 

consequentemente injusto? Ainda mais obscura é sua afirmação subsequente: “Deus dá o 

direito aqueles aos quais dá a força”
86

. Ora, nos encontramos, aqui, face a uma definição de 

justiça próxima àquela ensaiada por Trasímaco no primeiro livro da República, a saber, a de 

que a justiça é a conveniência do mais forte
87

? Mais ainda, esta conveniência está assegurada 

por Deus? Este não parece ser o sentido cartesiano. Lembremos que ele tem em mente, nesta 

passagem, o soberano ideal, que é o homme de bien, ou seja, aquele que se orienta plenamente 

conforme suas faculdades racionais. Repousando sua capacidade de estima na razão, 

certamente este soberano será capaz de definir uma noção de justiça que não seja 

simplesmente válida para seus interesses privados, mas que seja aplicável objetivamente, isto 

é, também para seus súditos e aliados. Em certa medida, esta ideia de que a justiça deve ser 

determinada pela estima do soberano impede que as considerações de um agente externo – 

tais como Maquiavel e o próprio Descartes – o ensinem a melhor maneira de proceder. Por 

esta razão, e em sintonia com sua posição já discutida sobre a autoridade responsável por 

opinar no tema os costumes, ele discordará da declaração presente na dedicatória do Príncipe: 

que, por meio de uma comparação com os que pretendem desenhar paisagens – que, para 

serem felizes no intento, devem se posicionar na planície para melhor figurar as montanhas e 

nas montanhas para figurar a planície
88

 – pretende mostrar que para conhecer melhor o povo é 

necessário ser príncipe, assim como para conhecer o príncipe é necessário ser povo. Segundo 

Descartes, somente o soberano tem acesso às razões ocultas de suas ações, e não caberá a um 

indivíduo externo tentar compreendê-lo e regrá-lo. Neste sentido, é revelador compararmos a 

abertura do Príncipe com a declaração inicial de Descartes em sua carta-comentário. 

Maquiavel, se dirigindo a Lorenzo de Medici, pode falar porque tem maior capacidade de 

compreensão do que o príncipe, já que reivindica para si a visada do povo; e Descartes só o 

faz porque foi por um soberano – a saber, por Elisabeth – autorizado e ordenado. 

     Vejamos a posição cartesiana com mais detalhes a partir das críticas que tece a dois 

pressupostos maquiavélicos: primeiro, o de que, sendo o mundo corrompido, o príncipe, para 

                                                           
86

 AT, IV, 487. 
87

 “Ouve então. Afirmo que a justiça não é outra coisa senão a conveniência do mais forte. Mas porque não 

aprovas? Não quererás fazê-lo?” Passagem 338c. PLATÃO. A República. Tradução, introdução e notas de Maria 

Helena da Rocha Pereira. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2001. P.23. 
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 “[...] pois, assim como os que desenham as paisagens se colocam embaixo, na planície, para considerar a 

natureza dos montes e dos lugares elevados, e, para considerar a forma dos lugares baixos, colocam-se no alto, 

em cima dos montes, para conhecer bem a natureza dos povos, é preciso ser príncipe, e, para conhecer a natureza 

dos príncipes, convém ser do povo”. MAQUIAVEL, N. 2014, P.4. 
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manter-se no poder, deve aprender a não ser bom conforme a necessidade (Cap. XV)
89

; e, 

segundo, o de que o soberano pode ser odiado não só pelas más ações que pratica, mas 

também pelas boas (Cap. XIX)
90

. Quanto ao primeiro ponto, Descartes afirma que não se deve 

abdicar da própria consciência, por mais desfavoráveis que sejam as circunstâncias; e seu 

problema está mesmo na definição maquiavélica de homem bom, que parece confundir os 

conceitos de “bom” e “mau” – bom, para Maquiavel, é se manter no poder independente das 

consequências morais; ao passo que, para Descartes, é ser justo e virtuoso. A respeito do 

segundo ponto, Descartes o aceita apenas se a inveja for considerada um tipo particular de 

ódio, embora saiba que este não é o sentido maquiavélico. Deixando de lado a inveja, que 

pode advir somente do povo ou de outros soberanos, e normalmente surge acompanhada do 

medo, a única coisa que pode destruir o príncipe é o ódio advindo das ações arrogantes e 

injustas que ele mesmo pratica. O povo se contenta com um mal desde que compreenda que 

aquela ação foi motivada pelo bem público. Portanto, o ódio é facilmente evitável se o 

soberano se afastar, na mesma medida, da prática de ações injustas. O soberano cartesiano, 

então, deve prezar pela virtude, enquanto que o maquiavélico pela virtú.
91

 

     Esta segunda resposta comporta uma série de personagens ainda não corretamente 

distinguidos. Além do soberano, quais são, segundo Descartes, os membros da arquitetura 

política e a posição que o soberano deve assumir quanto a eles? Há os súditos, os amigos ou 

os aliados e os soberanos. Dentre os súditos, encontram-se tanto os grandes (les grands) 

quanto o povo (le peuple). Os grandes são todos aqueles que podem vir a formar insurreições 

contra o príncipe. Portanto, é preciso estar seguro de sua fidelidade; e, caso não esteja, é 

legítimo tratá-los como se fossem inimigos. Excluídos os grandes, o povo é o que resta dos 

súditos; e o príncipe deve a ele a máxima justiça, seguindo as leis já estabelecidas e tomando 

o cuidado para não pecar por rigor ou negligência excessiva. É preciso manter sempre sua 

palavra com os aliados, sem os quais é difícil governar. Isto vale inclusive nos casos mais 

prejudiciais para o príncipe, já que nada pode ser pior que a perda de sua reputação. O 
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 “Muitos imaginaram repúblicas e principados que jamais foram vistos e que nem se soube se existiram na 
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soberano deve esperar o pior das alianças, isto é, ser traído sempre que seus aliados 

encontrarem uma circunstância favorável. Por fim, quanto aos inimigos, o príncipe não deve 

evitar usar, se pudermos aqui aplicar o vocabulário maquiavélico, tanto as leis quanto a força. 

Ao soberano é permitido fazer quase tudo, desde que disto retire uma vantagem para si e para 

seu povo. Assim, a todos aqueles que não são amigos ou aliados, na medida em que levantem 

a menor suspeita ao soberano, ou quando este último julgar de seu interesse particular ou 

público declarar guerra, serão por ele tratados conforme a astúcia da raposa e a força do leão. 

Mesmo em relação aos inimigos, no entanto, é preciso evitar um gênero de traição, a saber, a 

da amizade. Esta última deve ser sempre resguardada das estratégias administrativas, pois, 

para Descartes, é algo “por demais santo para ser abusado de tal forma”
92

. Aqueles que usam 

até mesmo dos sentimentos de amor dos demais para atingir seus objetivos não merecem nada 

mais do que receber de volta, no futuro, a mesma traição que um dia dedicaram sinceramente 

a outrem. 

      A distinção entre os diversos personagens em jogo na vida política permite uma análise 

mais profunda da noção justiça. A justiça para com os súditos significa simplesmente seguir 

as leis as quais eles já estão acostumados. De modo geral, o príncipe deve ser um homme de 

bien para com eles, isto é, preferir o bem do todo ao invés de seu bem particular. Seguir 

princípios justos é a melhor maneira de manter-se no poder, uma vez que o povo é capaz de 

suportar todos os males que considera justos, mas se ofende com aquilo que entende como 

injusto. Ainda, a reputação, tal como no caso dos aliados, não deixa de ser relevante. 

Descartes recomenda que as condenações mais odiosas, isto é, mais impopulares, sejam 

executadas pelos ministros, como forma de preservar a imagem do príncipe. Em público, ele 

deve reforçar suas ações mais sérias e aquelas que sabe terem apoio de todos. Além disso, 

deve cultivar a aparência de ser “imutável e inflexível”
93

, pois nada pode ser pior do que 

passar a imagem de ser leviano e variável. Para com os súditos, portanto, é preciso ser justo e 

convencer o povo de que o é. A única dificuldade que pode surgir é, dentre os particulares, se 

encontrarem grupos que possuam percepções variáveis da justiça. Neste caso, o soberano 

deve se esforçar por atender ambos e de tentar convencê-los através da razão, uma vez que ela 

é capaz de fornecer um fundamento objetivo da justiça. Caso os grandes se organizem contra 

o ele, devem receber o mesmo tratamento que os inimigos; e, aqui, não se deve dizer que as 

regras de justiça serão abandonadas, mas sim que a justiça privilegiará o bem público, que 
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deve se proteger das ameaças externas e internas. Quanto aos outros soberanos, é preciso, 

primeiro, saber se é um aliado ou um inimigo. Se for um inimigo, a regra é clara: justo será 

tudo aquilo que for vantajoso para seu povo. Há direito de guerra quando o príncipe julgar 

necessário ou mesmo quando estes soberanos apresentarem a menor conduta suspeita. Se for 

um aliado, valem os princípios morais – evitando a traição, mantendo a palavra e guardando a 

fé. No entanto, ao menor sinal de inobservância moral por parte destes, será permitido e, mais 

ainda, será justo, quebrar sua promessa.  

     A análise que Descartes faz de Maquiavel, de modo geral, despreza sua principal premissa. 

Como bem observa Goyard-Fabre
94

, suas críticas são feitas no horizonte de uma Moral 

política; e ignoram a circunstância histórica de crise que engendrou o texto do Príncipe. 

Quando se refere a este evento histórico, Goyard-Fabre quer simplesmente mostrar que o 

texto pretende apresentar saídas a questões urgentes muito mais do que refletir sobre o justo 

valor das ações do soberano. Neste sentido, as críticas de Descartes não se situam na mesma 

perspectiva de Maquiavel, pois ignoram, até certo ponto, a separação entre Moral e Política. O 

resultado disso é que praticamente não há diálogo algum entre os autores: as críticas de 

Descartes são todas externas. Em novembro de 1646, em resposta à carta de Elisabeth que se 

segue à carta sobre Maquiavel, Descartes, num breve parágrafo, tece considerações 

relativamente elogiosas a outro texto do autor, qual seja, o Discursos sobre a Primeira 

Década de Tito Lívio. Ele afirma não ter encontrado, nele, nada de reprovável. Além disso, 

diz que seu principal preceito – o “extirpar inteiramente seus inimigos, ou bem torna-los seus 

amigos, sem jamais seguir a via do meio”
95

 – é uma máxima segura, mas que, se considerada 

fora de um contexto de urgência, não é a mais generosa das posições. Como Descartes não 

detalha esta discussão, o trecho permite pouco espaço para uma reflexão mais aprofundada. O 

que ele parece revelar é uma perspectiva mais moderada, diferente daquela que coordenou sua 

análise do Príncipe. Talvez isto tenha ocorrido por influência da própria Elisabeth. Em 

resposta à análise cartesiana de setembro de 1646, ela afirma acreditar que Maquiavel 

considerou o estado mais difícil de governar para propor sua análise, que é aquele em que o 

príncipe é novo e que chegou ao cargo por meio da usurpação, de modo que, neste contexto 
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urgente, é necessário definir a justiça de maneira mais conforme à prática do que à 

consciência. Compreendendo melhor o espírito da obra que Descartes, Elisabeth conclui que, 

nos estados em crise, “as grandes violências causam menos mal que as pequenas”
96

, uma vez 

que as segundas acabam por prolongar a guerra e tornar o Estado mais frágil. 

      Enquanto manifestação de uma reflexão política propriamente cartesiana, a carta de 

setembro de 1646 é extremamente rica. O soberano cartesiano certamente não é o príncipe 

maquiavélico – ele não deve suprimir das considerações morais em todas as situações que lhe 

aparecerem (somente no caso dos inimigos, mas também aí haverá justiça e a amizade deverá 

ser preservada). Sua virtude não consiste na força ou no engenho, mas na capacidade de agir 

racionalmente, o que é o mesmo que agir bem e conforme a virtude. O mais interessante que 

podemos retirar de suas críticas, a meu ver, é que, ainda que assuma certa perspectiva 

moralista, não se trata de um moralismo desinteressado. Quer dizer, sua discordância com 

Maquiavel não está só no fato de que seus conselhos são ímpios, mas também que são 

ineficazes. Em suma, ser justo com seus aliados e súditos é a única maneira de se manter no 

poder. Portanto, assim como, nas discussões imediatamente anteriores, sustentou-se que o 

bem público incrementa o bem privado, também nas discussões sobre as relações 

institucionais a mesma regra deverá ser observada. É somente pensando no bem de seus 

súditos, isto é, sendo virtuoso, justo e agindo racionalmente – termos diferentes que 

significam um mesmo fenômeno –, que o soberano poderá trabalhar também para seus bens 

privados, ou seja, para a manutenção de seu poder.  

c. Do amor 

     Mencionamos brevemente, em nossa Introdução, a profusão de interpretações que se 

dedicam a enfatizar o aspecto egoísta do sujeito cartesiano. Este aspecto se justificaria 

principalmente no fato de o autor distinguir a alma humana de seu corpo, esta alma do mundo 

e consequentemente dos demais seres que o habitam. Tal interpretação é encontrada de modo 

mais explícito em Susan Bordo
97

, que busca concluir, a partir do texto do autor, a origem de 

um amplo movimento de masculinização do pensamento na cultura ocidental. Uma 

bibliografia recente acerca do tema das paixões vem tentando questionar esta figuração 

canônica do homem cartesiano. Deborah Brown, em seu livro Descartes and the passionnate 
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mind
98

, demonstra que um retorno ao Tratado das Paixões, à correspondência e, de modo 

geral, aos escritos do fim da carreira de Descartes, avançam uma imagem do indivíduo 

cartesiano sensivelmente mais complexa do que aquela advogada por Susan Bordo. 

Comentadores como Patrick Frierson
99

, Cecilia Wee
100

 e Rebecca Wilkin
101

 – cujo texto se 

dedica a questionar especificamente a interpretação de Bordo – vêm reforçando o 

protagonismo da paixão do amor como forma de reintegração do sujeito cartesiano a certa 

ordem comunitária. O amor, uma das seis paixões primitivas, expõe uma faceta 

particularmente altruísta do homem, uma vez que, conforme descrição das Paixões, quando 

não está mesclado à outras paixões tais como o desejo, implica um abandono dos próprios 

interesses, isto é, um auto sacrifício, em prol do outro.  

     Ao menos dois intérpretes, no entanto, parecem não compactuar com os termos deste 

binarismo: Hasana Sharp
102

 e Alexandre Matheron
103

. A primeira, a partir de uma passagem 

do artigo 137 das Paixões, procura demonstrar como também o ódio é importante nesta 

economia moral, posto que, embora seja importante nos conectarmos com os demais 

indivíduos, “importa mais repelir as coisas que prejudicam e podem destruir do que adquirir 

as que acrescentam alguma perfeição sem a qual se pode subsistir”
104

. Ela acusa as leituras 

revisionistas de instituírem o mesmo simplismo da leitura tradicional, com a única diferença 

que invertem a paixão em questão. Na medida em que o texto de Descartes autoriza as duas 

visões, a interpretação mais interessante, segundo ela, consiste em manter a complexidade e 

profundidade do sujeito na medida em que lida tanto com o amor quanto com o ódio. Desta 

forma, o sujeito cartesiano seria esta entidade complexa que deve aprender a administrar tanto 

seu vínculo quanto seu afastamento do mundo. Apesar de não dialogar diretamente com esta 

discussão, a posição de Matheron nos parece ser, dentre estas, a mais prolífica. Com ela, 

conseguimos manter a dimensão interessada da paixão do amor – pois toda paixão é por 

natureza “egoísta” – sem que isto implique necessariamente um afastamento do mundo. 
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Matheron nos ensina a desassociar interesse de egoísmo.
105

 Como nosso propósito, neste 

capítulo, é percorrer as teses políticas de Descartes, que já concluímos dizerem respeito ao 

comportamento do homem no interior coisa pública, situação na qual deve posicionar o bem 

do todo à frente dos bens particulares e desenvolver certa conduta em relação ao soberano, 

cremos ser relevante, também, percorrer em que sentido podemos propor um enfoque político 

do amor. Embora as cartas não tematizem diretamente esta paixão, trouxemos tal discussão à 

tona porque a máxima acerca do bem público revela uma semelhança surpreendente com a 

definição desta paixão tal como apresentada no Tratado; e pode, assim, contribuir para que 

compreendamos o mecanismo psicológico e afetivo que coordena as práticas sociais.     

     Comecemos por uma breve elucidação da teoria das paixões cartesiana a partir da paixão 

que nos interessa. Descartes define o amor da seguinte forma: 

O amor é uma emoção da alma causada pelo movimento dos espíritos que a 

incita a unir-se voluntariamente aos objetos que lhe parecem convenientes. E 

o ódio é uma emoção causada pelos espíritos que incita a alma a querer estar 

separada dos objetos que se lhe apresentam como nocivos. Eu digo que tais 

emoções são causadas pelos espíritos a fim de distinguir o amor e o ódio, que 

são paixões e dependem do corpo, tanto dos juízos que levam também a alma 

a se unir voluntariamente às coisas que ela considera boa e a separar daquelas 

que considera más como das emoções que só esses juízos excitam na alma. 

(Grifos meus. DESCARTES, R. 1973, P.527-528)
106

 

     No conjunto das paixões primitivas, amor, ódio, desejo, alegria e tristeza possuem uma 

característica distintiva em relação à admiração, a saber, dependem da consideração da 

utilidade do objeto. Para explicar como esta utilidade é determinada, o movimento 

argumentativo cartesiano, no artigo 56 das Paixões, lembra muito o da ética espinosista
107

: 

classificar algo como bom ou mau depende apenas da relação que nossos sentidos 

estabelecem com ele. Assim, se um objeto nos for conveniente, o classificaremos como 

“bom”; se nos for nocivo, como “mau”. Portanto, ao menos no que se refere ao estudo das 

paixões, não há algo que seja bom ou mau em si mesmo, quer dizer, não há definição 
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transcendente ou moral para nosso confronto com os objetos, mas simplesmente uma 

descrição no campo das relações de força (na medida em que, como sustenta Matheron, a 

teoria das paixões do XVII era fundamentalmente uma teoria sobre as relações de poder
108

). 

Enquanto que a admiração deriva do primeiro contato com o objeto, no qual apenas o 

consideramos como algo “novo”
109

, as cinco demais paixões já citadas são por definição 

interessadas. O órgão que age, na admiração, é o cérebro
110

, e sua principal consequência é o 

incentivo ao conhecimento – que deve cuidar para não se tornar curiosidade cega, i.e., 

espanto
111

 – e potencialização da memória
112

. A origem propriamente física das demais 

paixões está no movimento dos espíritos animais através do sangue.
113

 Portanto, estas paixões 

têm uma função determinada: a conservação da vida. O amor ocorre justamente quando o 

objeto nos é conveniente, isto é, quando é bom para nós, e sua primeira manifestação se 

verifica ainda na vida intrauterina, quando o sangue ou o suco que penetrava no coração era 

um alimento mais útil para manter o calor, o que levou a alma imediatamente a amá-lo.
114

  

     A definição de amor apresentada acima pretende afastar o sentido preciso de paixão da 

alma de outros dois eventos: por um lado, os juízos que também implicam à união voluntária 

com aquilo que se considera bom e, por outro, as emoções interiores causadas por estes 

juízos. A diferença fundamental entre estes dois casos e o amor passional é a seguinte: o amor 

é uma manifestação da alma “causada, mantida e fortalecida”
115

 por algum movimento do 

corpo a partir do modo que este foi afetado por um objeto externo; ao passo que as demais são 

ações da alma sobre si mesma. Descartes não se demora muito na consideração do que seriam 

estes juízos que levam à união voluntária, mas dedica alguns artigos à análise do que 

denomina emoções interiores especialmente ao final do segundo livro das Paixões. Segundo 

ele, tais emoções são “excitadas na alma apenas pela própria alma, no que diferem destas 
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paixões, que dependem sempre de algum movimento dos espíritos”
116

. Portanto, são emoções 

de caráter ativo, mais especificamente reflexivo, e não puramente passivo. É por isso que, com 

relação às paixões, todo o esforço de regulagem que a alma pode fazer é indireto – consistirá 

em associar a ela “as razões, os objetos ou os exemplos”
117

 que transformam seu efeito nocivo 

em algo vantajoso para nós. A vontade não pode agir senão sobre aquilo que ela mesma é 

causa, de modo que “nossas paixões também não podem ser diretamente excitadas nem 

suprimidas pela ação de nossa vontade, mas podem sê-lo, indiretamente, pela representação 

das coisas que costuma estar unidas às paixões que queremos ter, e que são contrárias às que 

queremos rejeitar”.
118

 Ao contrário, as emoções interiores estão inteiramente em nosso poder, 

de modo que se pudermos dominá-las suficientemente seremos capazes de retirar uma espécie 

de alegria intelectual até mesmo da tristeza ou de outras paixões.
119

 

     Assim, o amor não é um juízo pelo qual nos consideramos voluntariamente unidos a um 

objeto, tampouco uma emoção interior derivada deste juízo: ele é uma paixão, uma 

experiência da união da alma e do corpo, causada, mantida e fortalecida pelo movimento dos 

espíritos animais na glândula. Aqui, temos um primeiro grande problema: o termo 

voluntariamente (de volonté) não aparece só na descrição do juízo ou da emoção interior, mas 

também na própria definição da paixão do amor. Mais ainda, pela definição geral de paixão da 

alma, que consiste num padecimento total da alma em relação às ações de seu corpo
120

, que 

significa unir-se voluntariamente? Não estaríamos, com este termo, introduzindo uma 

dimensão ativa da alma, típica daquela que encontramos no movimento de juízo e emoções 

interiores? Em que sentido há um poder da vontade, que é uma faculdade da alma, quando, 

justamente, esta última sofre uma ação violenta do corpo? No artigo seguinte, Descartes passa 

à explicação do termo: 

De resto, pela palavra voluntariamente não pretendo falar aqui do desejo, que 

é uma paixão à parte e se relaciona com o porvir; mas do consentimento pelo 

qual nos consideramos presentemente unidos com o que amamos, de sorte 

que imaginamos um todo do qual pensamos constituir apenas uma parte, e do 

qual a coisa amada é a outra. (Grifos meus. DESCARTES, R. 1973, P. 

258).
121
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     Compreendo que Descartes, ao introduzir a ideia de união voluntária, quer, ao mesmo 

tempo, salvaguardar a indiferença característica da liberdade e o poder implacável das 

paixões. De fato, sugerir que, nas paixões, o corpo age sobre nossa alma sem qualquer 

consentimento dela geraria um sério problema para sua teoria da liberdade – que, como vimos 

na primeira parte deste trabalho, mantem sua indiferença, isto é, seu poder de escolha entre 

opostos, tanto em seu mais baixo quanto mais alto grau. Por isso, enfim, o cuidado no 

emprego do termo consentimento (consentement): há liberdade da vontade, mas em expressão 

ínfima, que conserva apenas o mínimo para que ainda possa ser classificada como livre. 

Quando consinto, é como se aceitasse me render à força que o outro impõe sobre mim. Como 

ainda “aceito”, posso dizer-me livre, pois ainda configura um ato voluntário. Da mesma forma 

que as razões “assaz evidentes”
122

 nos inclinam irresistivelmente à sua adesão pela vontade, 

as paixões também exercem uma força que é praticamente irrecusável.  Assim, “ainda que, 

moralmente falando, dificilmente possamos ser levados para a [razão] contrária, 

absolutamente falando, contudo, nós o podemos”.
123

 Portanto, o caso das paixões nos parece 

análogo ao da liberdade em mais alto grau: nos dois eventos, há uma inclinação violenta da 

vontade – pela força física do movimento dos espíritos animais, no primeiro, e pela força da 

evidência no segundo –, embora ainda se possa dizer absolutamente que haja liberdade para a 

escolha contrária. Vale lembrar que, no caso do amor, tal consentimento da vontade nos faz 

nos considerarmos presentemente conectados ao objeto amado, formando com ele um único 

todo. 

     Já sabemos, então, que o amor, como todas as paixões exceto a admiração, é interessado, 

isto é, que deriva da relação de conveniência que estabeleço com o objeto externo. Sabemos, 

também, que ele implica a formação de uma espécie de todo, composto por nós e pelo objeto 

amado. A teoria se sustentaria sem inconsistências se, no artigo 82, Descartes não partisse 

para uma exposição do amor puro que nos faz mais uma vez questionar em que sentido o 

amor pode ser classificado como uma paixão. O objetivo deste artigo é recusar o critério de 

variedade dos objetos para classificar os diversos tipos de amor. Tomando um conjunto 

variado de exemplos, tais como o amor que “um ambicioso nutre pela glória, um avarento 

pelo dinheiro, um bêbado pelo vinho, um bruto pela mulher que deseja violar, um homem de 
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honra por seu amigo ou por sua amante e um bom pai por seus filhos”
124

, observamos que, 

embora pareçam tipos muito diversos de paixões, estas se igualam na medida em que 

participam do amor. Ocorre que, à exceção dos dois últimos exemplos, todos os demais 

nutrem amor não pelos objetos, mas pela posse deles. Neste sentido, o amor surge misturado – 

num sentido químico, para retomar mais uma vez Matheron
125

 – ao desejo
126

. Enquanto que o 

amor experimentado na paternidade é puro, de modo que o pai “nada deseja deles [dos filhos] 

e não quer possuí-los de outra maneira senão como o faz, nem estar unido a eles mais 

estreitamente do que já o está”
127

, no amor misturado ao desejo, na medida em que se refere 

sempre ao porvir
128

, experimenta-se o desejo de produzir o evento que é a minha posse deste 

objeto
129

. No amor puro, há sacrifício, de forma que se procura o bem do objeto amado como 

se este fosse o seu próprio bem. Além disso, no que se refere à composição do “todo”, não se 

considera como a melhor parte, abdicando de seus interesses pelo interesse destes objetos ao 

qual se está unido por amor. É claro que há gradações, que podem variar de acordo com a 

estima que dedicamos ao objeto. Quando, neste todo, nos consideramos como a melhor parte, 

de tal forma que não estaríamos dispostos a abdicar totalmente de nossos interesses em prol 

do outro, há apenas uma relação de simples afeição. Experimentamos esta paixão com os 

objetos inanimados, tais como uma flor, um pássaro, um cavalo. Já quando nos estimamos 

tanto quanto a outra parte do todo, há uma relação simétrica de amizade; que, a menos que 

sejamos desprovidos de razão, só podemos construir com outros seres humanos. Por fim, e 

aqui parece entrar o caso do amor incondicional do pai pelos seus filhos, há o amor que 

abdica de seus interesses porque não se estima, não se considera a melhor parte do todo, a 

ponto de preferir a morte para conservar o objeto amado. Neste último caso, há devoção, e a 

encontramos não só no amor do pai por seus filhos, mas também naqueles que arriscaram sua 

vida para proteger o príncipe, sua cidade ou alguma pessoa particular; e, mais ainda, para o 

tipo de amor que nutrimos para com Deus. Segundo Descartes, não podemos sentir nada 

menos do que uma devoção profunda pela “soberana Divindade”, desde que a conheçamos 

“como se deve”
130

. 
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     Estas passagens, então, criam um impasse para a correta figuração do amor. Por um lado, o 

amor é uma paixão derivada da consideração do bem e do mal. Portanto, ela é 

necessariamente interessada; e age para a conservação da vida. Ela nos ensina a quais objetos 

devemos nos unir para que possamos conservar nossa existência. Ao mesmo tempo, Descartes 

aceita a existência de uma espécie de grau máximo do amor, que não está misturado ao desejo 

ou a qualquer outra paixão, que consiste justamente no abandono de seus interesses em prol 

da felicidade do outro. Como o amor pode, então, ser ao mesmo tempo interessado e 

desinteressado? Só há duas saídas possíveis: ou demonstramos que, apesar de seu caráter 

passional, o amor pode ser desinteressado; ou demonstramos que mesmo no caso do amor em 

grau máximo há interesse. A primeira saída é ensaiada por Patrick Frierson, em artigo já 

mencionado. A segunda, por Matheron. Adiante, apresentaremos o percurso argumentativo do 

segundo; e demonstraremos em que sentido ele abre portas para pensarmos a dimensão 

política do amor quando auxiliado por algumas considerações presentes na correspondência 

com Elisabeth. 

     Para dar conta deste problema, Matheron convida a uma leitura atenta de uma passagem do 

artigo 82. Ao explicar detalhadamente o amor do pai por seus filhos, observemos que 

Descartes cuidadosamente não afirma que o pai não deseja possuí-lo, mas sim, repetimos, 

“que não quer possuí-los de outra maneira senão como o faz, nem estar unido a eles mais 

estreitamente do que já o está”
131

. Repare que Descartes não está excluindo a relação de 

posse, isto é, não está banindo a relação de interesse do amor puro, mas, sim, afirmando que 

se trata de uma relação de posse distinta daquela em que encontramos no caso do amor que o 

ambicioso nutre pela glória, o bêbado nutre pelo vinho, etc. Resta descobrirmos que gênero 

misterioso de posse é este. Uma primeira resposta possível é afirmar uma espécie de 

conveniência ou interesse inicial. Os filhos podem ter dado uma série de satisfações ao pai, de 

modo que se tornaram convenientes a ele. Esta relação de conveniência pode ter engendrado 

um desejo de manter cada vez mais a relação de posse. Assim, num crescendo, deste interesse 

inicial pode ter nascido uma total identificação do bem pessoal com o bem do objeto amado, a 

tal ponto que se desenvolveu um amor em sentido puro. Esta explicação, segundo Matheron, 

conserva algum grau de verdade, na medida em que demonstra que o amor depende de uma 

relação de interesse ao menos em seu princípio. No entanto, em termos explicativos, ela não é 

suficiente para dar conta da passagem de um desejo tímido inicial para a abdicação total tal 

como descrita no amor puro. Além disso, se os filhos simplesmente deixassem de ser 
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convenientes, de tal forma que o pai não poderia mais tirar satisfação da relação de amor, 

como explicar a persistência da paixão? 

     Para fornecer uma resposta definitiva, Matheron precisa o sentido da expressão possuir. 

Neste momento, são preciosas as discussões sobre o bem público iniciadas na carta de 15 de 

setembro de 1645. Ao início desta carta, comentando especificamente nossa relação com 

Deus, Descartes afirma que “o verdadeiro objeto do amor é a perfeição”
132

. Em seguida, ao 

elencar os quatro conhecimentos interessantes à prática virtuosa – no sentido moral e político 

–, recomenda que nos consideremos parte de um todo; e que, além disso, sempre optemos, 

com mesura e discrição, pelos interesses deste todo ao invés de nossos interesses particulares. 

Quando questionado por Elisabeth, especificamente a respeito das consequências do 

comportamento do indivíduo arrogante, isto é, daquele a quem interessa apenas o seu próprio 

bem-estar, Descartes retruca afirmando que ignorar o bem público é simplesmente deixar de 

participar de um conjunto de bens muito maior. Posicionar o bem público a frente do bem 

privado não implica que abdiquemos de nossos interesses, mas, ao contrário, que os 

potencializemos.
133

 No amor, ocorre algo parecido. A relação de posse nele encontrada, na 

medida em que amamos a perfeição, é uma espécie de posse por procuração. Ao compor um 

todo com o objeto amado, sentimos que possuímos o conjunto de perfeições que nele 

identificamos. Isto não faz de nós menos interessados, bem ao contrário: o nosso interesse, na 

medida em que se dirige à perfeição do objeto, se dirige igualmente a nós mesmos enquanto 

possuidores daquela perfeição. O que acontece é que o interesse do objeto – que contribui 

para o aumento de perfeições que ele possui – se torna igualmente o nosso interesse enquanto 

indivíduos que também poderão fruir daquelas perfeições. Desta forma, amando as perfeições 

do objeto como se pertencessem a nós mesmos, podemos amar com interesse sem que por 

isso sejamos egoístas. Se, mais ainda, experimentarmos o amor por Deus, uma entidade que 

contém um conjunto infinito de perfeições, nos sentiremos como possuidores das mesmas, ao 

mesmo tempo que nos tornaremos infinitamente alegres, posto que é justamente da 

consideração de que possuímos um bem que deriva a alegria.
134

. Compreendemos, portanto, a 

afirmação cartesiana no artigo 83, tratando da devoção à soberana divindade, “em relação à 
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qual não podemos deixar de ser devotos [amar de forma pura] quando a conhecemos como se 

deve”.
135

  

     Não surpreende, portanto, que a definição de amor apresentada nas paixões – unir-se 

voluntariamente a um objeto, de forma a compor com ele um único todo – se assemelhe tanto 

ao princípio moral-político de posicionar o bem público à frente do bem particular. Nas 

relações sociais, isto é, na vida civil, devemos nos considerar como compondo um todo com 

os demais indivíduos, ou seja, um Estado, uma família, uma sociedade qualquer, na qual 

experimentamos a relação de posse análoga a do amor. Através desta relação, encontramos 

um princípio de organização social muito mais conveniente com a prática. Ao invés de exigir 

dos indivíduos, como num contrato estabelecido via acordo racional, tal como parece ser a 

descrição hobbesiana, o abandono de seu direito natural em prol de uma vontade comum, o 

interesse individual poderia ser conciliado com o interesse coletivo a partir da relação de 

partilha psicológica conduzida pelo amor. O interesse do indivíduo é também o interesse do 

público, na medida em que, neste último, ele é capaz de fruir de um conjunto de perfeições 

muito maior do que experimentaria isoladamente; o que, inclusive, lhe renderá mais alegrias. 

Embora Matheron, nas linhas finais de seu artigo, arrisque a hipótese de que esta relação de 

amor através da posse de perfeições do objeto amado seja mais conveniente à relação 

monárquica entre o súdito e o rei – na medida em que o primeiro aceita uma espécie de 

contrato social avant la lettre no qual sente participar das perfeições que cabem ao soberano – 

pensamos que, talvez, a mesma hipótese poderia fundamentar um estado civil democrático, de 

tal forma que o interesse da multidão refletiria igualmente o interesse dos indivíduos que a 

compõem. Neste sentido, é Kolesnik-Antoine, em seu livro sobre a dimensão política da 

teoria das paixões cartesiana, quem mais acerta ao colocar a paixão do amor no centro da 

resolução do clássico problema político moderno, qual seja, “como fazer de tal forma que [os 

indivíduos] encontrem um interesse em se unir uns aos outros num todo sem que este todo 

degenere num afrontamento perpétuo das partes, todas mais preocupadas umas que as outras 

em ocupar o melhor lugar, ou ao menos em não ocupar o último?”
136

. Afora o trabalho de 

Kolesnik-Antoine, cremos que ainda está para ser profundamente debatido o conjunto de 
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implicações propriamente políticas – e talvez até mesmo estéticas
137

 – da teoria das paixões 

cartesiana. 
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CONCLUSÃO 

Frutos: corpus prático cartesiano 

 

     Embora jamais tenha dedicado um tratado no qual expusesse sistematicamente temas 

relativos à união da alma com o corpo, as cartas nos fornecem diversas reflexões a este 

respeito. Portanto, é falsa a ideia de que Descartes não se preocupou com temas práticos ou 

que os mesmos ocupam um espaço menos relevante em seu corpus filosófico. O fato de não 

ter escrito este tratado moral, médico ou político não se deve simplesmente a uma 

contingência histórica: trata-se do sério problema de abordar uma filosofia da união da alma 

com o corpo no interior de uma cosmologia dualista. Descartes se concentrou em mostrar 

como, distinguindo a alma do corpo, seria possível erguer ciências compostas de ideias claras 

e distintas inspiradas na Geometria e na Aritmética. Ora, à união restam apenas as ideias 

obscuras e confusas dos sentidos. Portanto, como fazer ciência do obscuro e confuso? É nas 

cartas, com o relato de experiências cotidianas, que Descartes terá os exemplos e as 

circunstâncias perfeitas para pensar o comportamento deste homem no mundo. Este saber será 

erguido a partir de uma reflexão sobre as experiências sensíveis, o que o distingue, por 

exemplo, da Metafísica, inteiramente baseada em ideias claras e distintas da razão. 

     Se não foi contingente o fato de o autor não nos ter deixado um tratado de filosofia prática, 

também não é gratuito que uma correspondente tenha levantado certos temas que incitaram 

sua reflexão. É porque assumem a perspectiva da vida e das conversações comuns – as 

exigências da noção primitiva de união – que tais temas puderam ali se desenvolver. A análise 

das cartas, portanto, pode fornecer um índice senão da identidade, ao menos da relação íntima 

entre a forma e o conteúdo do texto. Certamente não se trata de defender, aqui, que basta ser 

uma correspondência para que tais temas possam ser desenvolvidos. Antes, a ideia é de que a 

correspondência permite tal abordagem, uma vez que, ao contrário do formato do tratado 

filosófico, pode introduzir questões de ordem sensível, como os fatos da vida cotidiana, e 

propor uma reflexão a partir destes. Sabemos que Descartes também aproveitou sua 

correspondência com demais interlocutores – e com a própria Elisabeth – para debater temas 

metafísicos, como uma extensão de suas obras já publicadas. As Objeções & Respostas, por 

exemplo, são cartas que correspondem a este ideal. Pode-se dizer, neste sentido, que a 

correspondência é uma condição necessária, mas não suficiente desta filosofia da união: além 

do contexto das conversações, é necessário que tais conversas procurem refletir sobre a 
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prática; embora tais reflexões práticas, num tratado, como é o caso das Paixões, pequem por 

seu reducionismo, já que se colocam do ponto de vista da distinção real e não da união. 

     No que se refere ao conteúdo filosófico da correspondência, pode-se pensa-lo enquanto 

dividido entre duas tendências principais: de um lado, preservar o caráter finito do homem, na 

medida em que possui um corpo perecível. Será importante, então, erguer uma Medicina 

capaz de fornecer técnicas para retardar o envelhecimento e consequentemente a morte. De 

outro, é necessário não valorizar tanto a vida, com a certeza de que algo mais grandioso nos 

aguarda. Nisso reside a importância da Moral, que fundamentará a felicidade na indiferença e 

resistência aos eventos externos; priorizando o aspecto imortal do homem, isto é, sua alma, a 

partir de sua vontade infinita. Vimos, também, que a Moral não se reduz a esse aspecto: ela 

possui uma faceta social, que deve poder nos ensinar a lidar com os demais indivíduos e com 

o soberano. A Moral prática se subdivide tanto numa Moral de caráter individualista quanto 

numa Moral pública ou Social, que denominamos, ao longo do trabalho, de Política. Todo o 

esforço da filosofia das cartas é encontrar uma espécie de equilíbrio saudável entre as 

perspectivas a respeito da vida e da morte. O projeto da filosofia prática cartesiana, enfim, é 

fundamentalmente um projeto de equilíbrio. Concluímos com um trecho central da carta a 

Elisabeth de 18 de Maio de 1645, que nos fornece uma boa evidência desta ideia: 

Pois, de um lado, se considerando como imortais e capazes de receber 

grandes contentamentos, depois, de outra, considerando que estão unidas a 

corpos mortais e frágeis, que são sujeitos à muitas enfermidades e que não 

podem deixar de perecer em poucos anos, elas [as almas grandiosas] fazem 

tudo que está em seu poder para tornar a fortuna favorável nesta vida, mas, 

no entanto, a estimam tão pouco, do ponto de vista da eternidade, que não 

consideram os eventos senão quase como consideramos aqueles das 

comédias. (AT, IV, 202)  
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