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Resumo 

MARTINS, Juliana Abuzaglo Elias. Observações sobre a Moral em Descartes. Rio de 

Janeiro,  2014.  Dissertação ( Mestrado em Filosofia) – Programa de Pós Graduação em 

Lógica e Metafísica, Universidade Federal do Rio de Janeiro. 

 

Este trabalho possui como tema central a moral em Descartes. Realizaremos um exame dos 

escritos onde o filósofo trata deste assunto. Trata-se de um trabalho comparativo no qual 

sempre que possível, por evidência textual, procuraremos aproximar - ou se for o caso, 

distanciar - as ideias morais do pensador em questão com a tradição ética do estoicismo 

antigo. Para tanto, numa primeira parte trataremos da própria ética estoica. Em seguida, 

passaremos para o estudo de algumas obras de Descartes nas quais a moral ou questões e 

problemas relacionados a ela se apresentam. A primeira destas obras é o “Discurso do 

Método”, mais especificamente, ali nos debruçaremos sobre o tema da moral provisória. Após 

isso, examinaremos a correspondência entre o filósofo e a princesa Elizabeth da Bohemia que 

trata da moral, para em um momento seguinte chegar à obra “As Paixões da Alma”. Nosso 

objetivo com tal análise é sugerir que o filósofo moderno defendia em seus escritos, à 

semelhança com o estoicismo antigo, uma ética que pode ser considerada como sendo uma 

ética das virtudes. As noções de ‘Razão’, ‘Bem,’ ‘Felicidade’, ‘Virtude’ e ‘Paixão’ também 

serão alvos de nossa reflexão.  

 

Palavras-Chaves: Descartes, Moral, Virtude, Generosidade, Paixões, Estoicismo.  
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Abstract  

MARTINS, Juliana Abuzaglo Elias. Observações sobre a Moral em Descartes. Rio de 

Janeiro,  2014.  Dissertação ( Mestrado em Filosofia) – Programa de Pós Graduação em 

Lógica e Metafísica, Universidade Federal do Rio de Janeiro. 

 

This work has as its central theme the moral in Descartes. We will make an examination of 

the writings in which the philosopher comes to this matter. Our work, as long as a 

comparative one, whenever possible by textual evidence, aims to get closer - or if applicable, 

to distance - the thinker’s moral ideas with the ethical tradition of ancient Stoicism. To reach 

it, a first chapter will deal with the main Stoicism’s ethics principles. Then, move on to the 

study of Descartes’s works, especially moments where moral or issues and problems related 

to it are presented by him. The dissertation’s second part is so, devoted to "Discourse on 

Method", more specifically to the subject of its provisional morality. In a third moment, we 

will examine the correspondence between the thinker and Princess Elizabeth of Bohemia 

concerned our subject. Finally, in the last chapter, get to the work "The Passions of the Soul ". 

Our main goal with this analysis is to suggest that the modern philosopher advocated in his 

writings, as it did the ancient Stoicism, an ethic that can be regarded as a virtue’s one. The 

concepts of reason, good, happiness, virtue and passion will be targets of our reflection. 

 

Keywords: Descartes, Moral, Virtue, Generosity, Passions, Stoicism. 
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1- INTRODUÇÃO 

Não seria incorreto afirmarmos que os escritos de Descartes sobre teoria do 

conhecimento e metafísica são os mais consagrados e reconhecidos de sua obra. Embora 

possua uma vasta obra abrangendo diversos temas, é como um pensador metafísico e 

epistêmico que este filósofo moderno foi consagrado ao longo da história.  Dentro dessa 

perspectiva, o tema da moral é geralmente visto como um tema “coadjuvante”, em relação a 

outros temas cartesianos como as questões ontológicas e epistêmicas. Uma simples 

constatação desse dado é o fato do referido assunto encontrar-se fragmentado em várias obras 

do filósofo. Enquanto que o cerne de sua Metafísica se encontra nas Meditações 

Metafísicas
1
, suas ideias sobre a Física, no Mundo ou O Tratado da Luz

2
, e na Ótica

3
 e 

sobre os afetos e as paixões na obra As Paixões da alma
4
, o tema da moral está localizado, de 

modo disperso, em pelo menos quatro momentos de sua obra: O Discurso do método
5
, 

Correspondências 
6
, As Paixões da Alma, e Os Princípios da Filosofia

7
. É justo considerar 

que, embora Descartes não seja reconhecido como um filósofo moral, algumas reflexões 

sobre o assunto estejam presentes em sua obra. E é tal reflexão que pretendemos expor e 

analisar aqui. Nosso estudo tem como fio condutor a moral estoica e é em relação a este 

assunto que procuraremos aqui associar os escritos cartesianos. A escolha por esta escola 

filosófica se deu por conta de evidências textuais, uma vez que o próprio filósofo cita 

pensadores estoicos em momentos distintos de sua obra.  

Assim segue-se a estrutura do trabalho: no primeiro capítulo vamos expor alguns 

dos princípios éticos mais característicos do pensamento estoico. Dentre estes princípios estão 

o tratamento dado por esta tradição às paixões. Particularmente nos interessa investigar como, 

sob a ótica estóica, as paixões se relacionavam com as ideias de felicidade, de bem, de razão, 

                                                           
1
DESCARTES, R. Meditações Metafísicas (Col. Os Pensadores) Tradução de J. Guinsburg e Bento Prado 

Júnior. Prefácio e notas de Gérard Lebrun. Introdução de Gilles-Gaston Granger. 3ª Ed. São Paulo: Abril 

Cultural, 1983. No original: Meditationes de Prima Philosophia Oeuvres de Descartes publíees par Charles 

ADAM & Paul TANNERY. Paris: Vrin, 1996.vol.VII. 
2
DESCARTES, R. O mundo ou o Tratado da Luz. Introdução por Érico Andrade - Coleção de Bolso, Editora 

Hedra, 2008. ( Le Monde, AT, vol.X). 
3
DESCARTES, R. Essays, AT, vol.VI. 

4
DESCARTES, R. As Paixões da Alma (Col. Os Pensadores) Tradução de J. Guinsburg e Bento Prado Júnior. 

Prefácio e notas de Gérard Lebrun. Introdução de Gilles-Gaston Granger. 3ª Ed. São Paulo: Abril Cultural, 1983. 

(Les Passions de l’Âme, AT, vol.XI). 
5
DESCARTES, R. O Discurso do Método (Col. Os Pensadores) Tradução de J. Guinsburg e Bento Prado 

Júnior. Prefácio e notas de Gérard Lebrun. Introdução de Gilles-Gaston Granger. 3ª Ed. São Paulo: Abril 

Cultural, 1983. (Discours de la Méthode. AT, vol.VI). 
6
DESCARTES, R. Cartas (Col. Os Pensadores) Tradução de J. Guinsburg e Bento Prado Júnior. Prefácio e 

notas de Gérard Lebrun. Introdução de Gilles-Gaston Granger. 3ª Ed. São Paulo: Abril Cultural, 1983. 

(Correspondance. Juillet 1643 - avril 1647, AT, vol.IV). 
7
DESCARTES, R. Principia Philosophiae, AT, vol. VIII. 
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dentre outras que nos esclarecerão como é determinada a conduta do homem sábio para os 

estoicos. Junto a este princípio, a noção de virtude será alvo também de nossa reflexão. Os 

filósofos estoicos expostos são Sêneca e Cícero.  Uma vez identificados e esclarecidos quais 

princípios norteiam a moral estoica, estaremos aptos a passar para a investigação da obra de 

Descartes e em que medida ela foi influenciada ou não por tais princípios.  

No segundo capítulo, daremos inicio à análise de alguns momentos da obra de 

Descartes, com o Discurso do Método. Nesta obra, encontra-se aquilo que comumente se 

denomina de “moral provisória” e nosso exame dela está dividido em dois momentos: 

primeiro propomos uma discussão da própria condição desta moral de ser “provisória” ou 

“por provisão”, ou mesmo definitiva; segundo, analisaremos mais atentamente cada uma das 

máximas que compõem tal moral. Atentaremos para rastros de ideias estoicas presentes nelas.  

Em seguida no terceiro capítulo, passaremos para o estudo de algumas cartas 

trocadas pelo filósofo e a princesa Elizabeth. Tais cartas versam sobre variados temas 

pertinentes ao campo da moral, tais como, as paixões, a natureza delas envolvendo elementos 

da alma e do corpo, a conduta humana, sentimentos e percepções psicológicas. É nas cartas 

ainda que Descartes menciona diretamente pensadores estoicos como Sêneca e Zenão, o que 

será alvo de nossa análise. Ao fim deste capítulo discorreremos sobre a Carta Prefácio à 

edição francesa dos Princípios da Filosofia
8
. Entendemos que se trata de um documento 

importante que data da mesma época das cartas e contêm escritos sobre a moral.  

Por fim, concluiremos nossas observações em As Paixões da Alma, obra na qual 

trataremos da noção de paixão, da sua natureza, da possibilidade de seu controle e também da 

noção de virtude. Em especial, faremos uma investigação sobre a paixão da generosidade que 

se revelará chave para uma compreensão das principais questões envolvidas pela moral em 

Descartes.  

 

 

 

 

 

                                                           
8
DESCARTES, R. Principia Philosophiae, AT, vol. VIII. 
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2- AS DOUTRINAS ESTOICAS 

 

Nesta parte inicial de nosso trabalho, analisaremos brevemente duas das principais 

teses relativas à moral no Estoicismo e, sobretudo, como são expostas por Sêneca. A escolha 

dessas duas teses se deve ao fato de que, mais adiante, estas serão as teses discutidas em 

relação à doutrina cartesiana da moral: a) a tese de que as paixões devem ser erradicadas; e b) 

a tese de que a alma do homem virtuoso se identifica com o que seria uma razão universal, o 

Logos divino. Para isso, tentaremos a seguir expor as noções de paixão, de virtude, de homem 

sábio, do bem e a relação destas com a noção de razão, segundo alguns autores estoicos. 

Como os clássicos de um modo geral, segundo os estoicos nada é mais desejado 

do que a felicidade. O estoicismo, entretanto, surge inicialmente como reação à filosofia 

hedonista, segundo a qual buscar a felicidade é buscar o prazer e evitar a dor. Para um 

hedonista estrito, nada que dá prazer é mau. A vida feliz é a que contém o máximo possível de 

prazer e o mínimo possível de sofrimento. Em oposição a essa doutrina, os estoicos, de um 

modo geral, propõem que no lugar de buscar o prazer e evitar a dor se busque a tranquilidade 

a partir de um autocontrole. Toda infelicidade resulta, segundo eles, de pensamentos 

permeados por elementos de irracionalidade que devem ser corrigidos. 

Assim, a busca pela felicidade, explicam os estoicos, é a busca da vida racional, 

que significa não simplesmente uma vida coerente, mas, sobretudo, uma vida consonante com 

os processos da natureza. A felicidade é apresentada pelos estoicos como sendo, por um lado, 

baseada no desprezo pelo prazer (ou volúpia) que “é fraco, servil, frágil e efêmero” 
9
 e pela 

sorte ou fortuna e, por outro lado, como ligada à virtude do sábio. Desse modo, a felicidade só 

é realmente possível se associada a uma vida virtuosa. E a verdadeira lei da virtude é o 

caminho reto da razão que está em harmonia com a natureza perpassando todos os seres. O 

homem virtuoso segue a lei natural que surge da razão. 

                                                           
9
SÊNECA. Da Felicidade. In: Da Vida Retirada (De Otio); Da Tranquilidade da Alma (De Tranquillitate 

animi); Da Felicidade (De Vita Beata) tradução de Lúcia Sá Rebello e Ellen Itajanara Neves Vranas, Porto 

Alegre: L&PM Pocket 2012, p.100.  
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Há, portanto, entre os estoicos, o recurso à distinção precisa entre paixões e razão. 

Cícero, um dos ilustres defensores do estoicismo, em The Tusculanes Disputations 10 

explora a questão da natureza da alma considerando, semelhante a como, segundo ele, 

também considera a tradição platônica, que a alma tem duas partes: uma racional e outra 

irracional ou sensitiva. Em suas palavras: 

A fim de examinar estes afetos da alma, chamadas de pathos pelos gregos e 

que denominamos de perturbações ao invés de doenças, seguirei a antiga 

distinção, estabelecida primeira por Pitágoras e depois prosseguida por 

Platão, segundo a qual a alma está dividida em duas partes, uma racional, a 

outra desprovida de razão.
 11 

 

Ainda nas Tusculanas, Cícero explica que as paixões se originam de algo 

irracional e consiste em um sintoma da presença desse algo da ordem da irracionalidade. Diz 

Cícero no Livro III: “Toda paixão [funciona] sendo um movimento da alma desprovida da 

razão ou que é produzido desprezando a razão, ou mesmo, que se nega submeter-se a ela...” 
12

 

Percebendo a presença de elementos de irracionalidade, a parte racional da alma entra em 

conflito consigo mesma, gerando as paixões, perturbações da alma. Portanto, em Cícero, só 

existiriam paixões porque as almas encarnam em corpos, isto é, estão unidas a eles e por isso 

ignoram os ditos da razão. Elas seriam a marca da presença do corpo na alma. Em suas 

palavras: 

Não é em tudo que corpo e alma se parecem. As almas sãs não são 

acometidas pela doença, porém, os corpos sãos podem; mas as doenças do 

corpo nos alcançam sem que haja nossa culpa; enquanto as da alma, não; 

todas as doenças e paixões lhe ocorrem quando há o menosprezo da razão. 
13

 

Para o estoicismo, portanto, as paixões, enquanto movimentos ou perturbações 

irracionais da alma são fonte de infelicidade, desgraça e males para o homem, constituindo 

assim uma doença da alma. E sendo doenças da alma, frutos de um juízo infundado, resultante 

do aspecto irracional da alma, as paixões, portanto, não podem ser simplesmente controladas, 

como seria o caso para alguns autores clássicos, como Aristóteles, mas totalmente 

erradicadas. 

Embora a alma do homem tenha essas duas partes que entram em conflito, a alma 

se identifica com a razão em dois sentidos: a) a alma de todo homem após a morte, porque 

                                                           
10

CÍCERO. The Tusculanes Disputations (Tusculane Disputationes), EBook 2005. Disponível em 

<http://www.gutenberg.org/> Acesso em abril de 2013. 
11

Idem, Livro IV, p. 132 (tradução nossa). 
12

Idem, Livro III, p. 125 (tradução nossa). 
13

CÍCERO, Les Stoïciens: Passions et vertus – fragments. Traduction du grec et du latin, notes et préface par 

Pierre Maréchaux. Paris: Éditions Payot & Rivages, 2003 p 152.(tradução nossa) 

http://www.gutenberg.org/
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deixa o corpo, se livra de seu elemento irracional, desaparecendo assim as paixões, torna-se 

uma alma pura e, nessa medida, idêntica ao que seria a parte irracional da alma enquanto 

unida ao corpo e 2) a alma do homem virtuoso, que em vida erradica suas paixões, se 

tornando conforme o princípio racional da natureza e, nesse sentido, sua alma se torna 

idêntica à razão. É esse segundo modo da alma se identificar com a razão que interessa do 

ponto de vista de uma doutrina moral. Ainda em termos gerais, o estoicismo sustenta que há 

um princípio ativo divino que ordena todas as coisas estando, portanto, a alma do virtuoso 

identificada com este princípio como parte de um todo ao qual pertence.  

Dentre os estoicos, Sêneca é o filósofo da moral mencionado por Descartes e, por 

essa razão, cabe fazer uma breve exposição um pouco mais detalhada de seu pensamento 

acerca da questão da moral. Assim como Descartes, Sêneca considera que o objetivo último 

da filosofia ao obter conhecimento é a felicidade. E, como os estoicos de um modo geral, a 

obtenção da felicidade depende de conduzir-se na vida de acordo com a lei natural, isto é, a lei 

da razão. 

Sêneca se considera defensor da filosofia estoica e, aparentemente por essa razão, 

escreve na primeira pessoa do plural: o “nós” remeteria ao fato de ele pertencer a uma 

“escola” estoica. Como muitos estoicos, o interesse de Sêneca é, sobretudo, com questões 

práticas, isto é, em ética. Um certo distanciamento com relação aos estoicos mais tradicionais, 

entretanto, é sugerido pelo fato de que de um modo geral em seus escritos - em sua maioria, 

cartas -  Sêneca se dirige a alguém atormentado pelo que chama de “doença da alma”. Isso 

sugere um afastamento em relação à tradição estoica na medida em que no lugar de interessar-

se pela figura de um sábio em abstrato, o sábio ideal, Sêneca nesses escritos foca sua atenção 

em dar diretrizes para homens comuns que, de fato, tentam viver em direção a esse ideal. 

Enquanto, por um lado, os estoicos tradicionais se ocupam, sobretudo em desenvolver uma 

teoria filosófica acerca do que é a sabedoria, explicando o que o sábio ideal seria, como agiria, 

etc. Sêneca, bem como os estoicos tardios, pretende que a filosofia seja a própria prática de 

treinar-se e treinar os outros a apreciar e seguir as verdades do estoicismo. A tarefa do filósofo 

seria a de orientar a ação nas diferentes situações (ainda que fictícias) da vida para superar 

nossa tendência a sucumbir ao desejo de fortuna e honrarias.  

Apesar de muitos dos escritos de Sêneca serem em forma de carta, e 

principalmente cartas de consolo, que têm como pressuposição essa ideia de que as questões 

práticas devem ser tratadas circunstancialmente (veja-se, por exemplo, Consolação a minha 
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mãe Helvia
 14

 em que ele consola sua mãe pela tristeza por sua ausência, ou Consolação à 

Marcia 
15

, em que ele consola uma mãe pela perda de seu filho), em A Vida Feliz Sêneca se 

ocupa em sustentar uma teoria geral sobre virtude e felicidade. Essa diversidade nos escritos 

de Sêneca, em que há tanto uma teoria geral sobre a moral quanto regras particulares de 

conduta, sugere que o todo de sua concepção envolve tanto máximas universais quanto regras 

circunstanciais. Isso nos importa na medida em que, como veremos, uma questão acerca do 

código de máximas apresentado no Discurso do Método por Descartes é se este pode ser 

considerado como consistindo de normas gerais a serem circunstanciadas em outros escritos. 

Caso seja possível considerá-lo assim, a moral introduzida neste texto não seria temporária, 

mas sim definitiva, embora incompleta. A moral definitiva e completa seria alcançada depois, 

nos outros escritos, sobretudos nas cartas à Elizabeth, onde Descartes particularizaria suas 

normas gerais, o que o aproximaria - ao menos nesse sentido - a Sêneca. 

O texto de Sêneca escolhido por Descartes é A Vida Feliz, texto em que o autor 

apresenta, em forma de diálogo (supostamente um diálogo com seu irmão), o que seria sua 

teoria geral sobre virtude e felicidade. Note-se, como veremos no tratamento dispensado a sua 

correspondência com Elizabeth, que Descartes inicialmente não conhece a teoria de Sêneca e, 

mais tarde, quando conhece, decide-se por retificá-la procurando explicar “de que modo me 

parece que este material deveria ser tratado por um filósofo como ele.” 
16

  

Em A Vida Feliz, Sêneca afirma expressamente que a felicidade do homem está 

ligada ao fato deste orientar sua vida apenas pela razão. Assim como os estoicos de um modo 

geral, Sêneca sustenta que a natureza é razão (logos) e que o fim último do homem é a 

felicidade. A natureza é racional e, nesse sentido, segundo ele, há em todas as coisas uma 

certa ordenação.  

 Como consequência dessa identificação entre razão e felicidade, a moral proposta 

por  Sêneca envolve: 

a) Não seguir o caminho de todos. A verdadeira felicidade não é a concepção do 

senso comum de felicidade, pois o vulgo segue o conformismo e não usa a razão. O caminho 

para a felicidade é, portanto, afastado da multidão; 

                                                           
14

SÊNECA, Consolação a minha mãe Hélvia. (Col. Os Pensadores) Tradução e notas Agostinho da Silva. São 

Paulo: Nova Cultural, 1988. 
15

________, Consolação à Márcia. In: Cartas Consolatórias. Tradução de Cleonice Furtado de Mendonça Van 

Raij. Campinas: Pontes Editora, 1992. 
16

Carta à Elizabeth de 4 de agosto de 1645. Tal carta será analisada em nosso 3º capítulo.  



14 
 

b) Não avaliar a si próprio ou os outros homens pelas aparências e sim pela alma.  

c) Contentar-se com a condição em que se nasce, sem querer ser ou estar em 

algum lugar que não o seu, isto é, sem querer ser o que não é.  

d) Afastar-se dos prazeres e tudo o que não depende apenas de si mesmo, o que 

implica em desprezar a fortuna e os prazeres mundanos. 

e) Viver de acordo com a natureza é viver racionalmente, pois a razão está contida 

na natureza. Seguir a ordenação que há na natureza universal é se deixar guiar pela razão, que 

faz parte dela. O homem deve usar a razão para viver em harmonia com a natureza e, desse 

modo, alcançar a felicidade. 

Em suma, o homem feliz é aquele que é fiel à sua natureza racional. Mais ainda, 

afirma Sêneca, é o homem em quem a razão é desenvolvida e justa e, portanto, adequada à 

plena realização da natureza humana, que é o homem virtuoso. O bem moral, a virtude, 

portanto, consiste no único bem próprio do e natural ao homem. Diz Sêneca, na epístola 76, 

das suas Cartas a Lucílio
 17

: 

Por conseguinte, uma vez que cada coisa, quando leva à perfeição a sua 

qualidade específica, se torna admirável e atinge a sua finalidade natural, e 

uma vez que a qualidade específica do homem é a razão, o homem torna-se 

admirável e atinge a sua finalidade natural quando leva a razão à perfeição 

máxima. 
18

 

A razão é, portanto, um conceito essencialmente articulado com a noção de 

virtude e de bem. A razão, segundo Sêneca, pode ser entendida enquanto uma qualidade 

suprema do homem. É graças a ela que o homem assemelha-se aos deuses. Diz Sêneca: “A 

razão é comum aos deuses e aos homens; naqueles atingiu a perfeição, nestes é suscetível de 

atingir” 
19

. Com os animais compartilhamos o amor pelo prazer. Para aqueles que aspiram 

viver uma vida virtuosa nada lhes deve ser mais necessário do que aquilo que a própria 

natureza lhes oferece. O que melhor leva o homem à virtude é, portanto, a natureza. Diz o 

pensador romano em A Vida Feliz: “Eu sigo a natureza. É sabedoria não se afastar dela e 

adequar-se às suas leis e ao seu exemplo. É, pois, feliz a vida que está conforme a própria 
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SÊNECA. Cartas a Lucílio. Tradução, prefácio e notas de J.A. Segurado e Campos. Lisboa: Calouste 
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Idem, Epístola 76. 
18 
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natureza” 
20

. Viver de modo natural significa então viver de acordo com o que é racional e 

não segundo as coisas supérfluas. 

Além da íntima associação da felicidade e da razão com virtude, o bem também 

aparece como essencial à virtude. Para um melhor esclarecimento, devemos dizer aqui que a 

palavra “bem”, em latim, pode ter dois significados: Bonus e Honestum. Enquanto o primeiro 

sentido diz respeito à utilidade, vantagem, interesse, bom êxito, o segundo pode ser entendido 

como remetendo à honestidade, moralidade, ou virtude.
 21

 Em Sêneca, a noção de bem 

consiste na segunda noção, isto é, no bem moral. Diz Sêneca: “nada é um bem se não for 

conforme à moral; tudo quanto é conforme à moral é necessariamente um bem”
22

. Assim, o 

homem buscando a perfeição de sua natureza, enquanto ser racional, busca a plenitude moral; 

isso porque, sendo o bem moral um bem absoluto, no qual se realiza plenamente a felicidade, 

ao entrar em contato com ele, todas as outras coisas podem se tornar de alguma maneira, 

formas de bem. Bem e moral, nessa perspectiva, não são duas coisas distintas, mas antes, 

aspectos de uma mesma realidade.  

O bem, a virtude e a felicidade estão ligados também à liberdade. O homem que 

não é sábio tem no prazer o principal norte para suas ações e assim acaba por ter infortúnios e 

desgraças: pelo prazer o homem é conduzido a uma condição de escravidão e por isso não 

pode ser feliz, pois não pode ser livre, ficando preso às suas fraquezas. Afirma Sêneca “quem 

mistura prazer com virtude, mesmo que não em partes iguais, enfraquece o vigor que é 

próprio do bem e submete ao seu jugo a liberdade que é invicta porquanto esta desconhece 

algo de mais precioso além de si mesma” 
23

 

Assim, está claro que também em Sêneca, portanto, a ideia de que prazer e virtude 

são distintos e inconciliáveis: Diz ele:  

Eu não vejo como conciliar coisas tão diversas. (...) Ora, se prazer e virtude 

não fossem realidades distintas, então não existiriam coisas deleitáveis, mas 

somente coisas desonrosas nem coisas honestíssimas, mas onerosas e só 

alcançadas a preço de muito penar
24
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20

 SÊNECA. A Vida feliz (Da Vita Beata). Tradução de Luiz Feracine. São Paulo: Escala, 2006, p. 36. 
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Nesse sentido, o conceito de virtude é um importante elemento para lutar contra o 

domínio das paixões. A virtude se origina no interior da alma. É um hábito que deve seguir a 

inflexibilidade da reta razão, ou seja, não pode nem crescer nem diminuir, nem se expandir 

nem relaxar, mas sim existir de modo absoluto.
 
 

Apesar desta posição estoica geral de desprezo pelos prazeres e afastamento das 

paixões, não seria correto afirmarmos que, segundo os estoicos, o sábio ou o homem virtuoso 

está completamente desprovido de afetos. Para entendermos melhor este ponto, é justo aqui 

expormos e explicarmos a diferença entre paixões ou o que aqui denominamos “prazeres” ou 

“volúpia” por um lado e afetos por outro.  

Para o estoicismo, incluindo Sêneca, além das paixões que podem ser entendidas 

como vindas do corpo, como sendo movimentos irracionais procedentes do apetite sensitivo, 

existem também no ser humano outros movimentos que derivam do apetite intelectual ou 

racional. Estes últimos devemos entender como afetos. A afetividade pode ser compreendida 

então como sendo uma disposição da razão. Estes movimentos são afetos do apetite racional e 

não paixões propriamente. Assim, é possível falarmos em afetividade não passional e 

afetividade passional. Convém notar, desta forma, que embora para os estoicos as paixões 

afastem o homem de sua harmonia, de sua ordem natural, e por isso devam ser erradicadas, o 

homem que é sábio não se encontra completamente isento de afetos. Se, por um lado, as 

paixões são combatidas com todo o rigor, por outro isto não implica que não possa haver 

algum tipo de afeto no homem virtuoso, no homem sábio. As paixões, enquanto afetividades 

passionais devem ser erradicadas, mas os afetos, enquanto afetividades não passionais, não 

precisam ser todos erradicados. Ao contrário, o sábio deve possuir estas disposições afetivas 

passionais, consideradas boas. Em nossa alma elas recebem a denominação de ‘euphatheiai’, 

compondo o estado de tranquilidade do sábio estoico. Sobre isso nos diz Laércio:  

De acordo com os estoicos, existem igualmente três disposições passionais 

boas da alma: a alegria, a cautela e a vontade. Eles dizem que a alegria é 

contrária ao prazer, porquanto é uma exaltação racional; a cautela é contrária 

ao medo, porquanto evita racionalmente o perigo. Logo o sábio nunca será 

medroso, e sim cauteloso.
25

 

 

Estas ‘euphatheiai’ são, portanto, ao contrário das paixões, movimentos racionais e não 

irracionais. Não seria errado dizer que elas seriam disposições passionais racionais, pois 
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seguem o logos que perpassa tanto a natureza quanto o homem. Como fica explícito na 

citação acima, o sábio, apesar de isento de paixões, possui essas disposições passionais em 

sua alma. Outro exemplo de que a alegria é um tipo desse afeto racional, encontramos no 

próprio Sêneca, que louva a amizade e a alegria que esta pode proporcionar: 

Nada pois, é mais proveitoso a uma alma do que uma amizade fiel e doce. 

Quão bom é encontrar corações preparados para guardar todo segredo. Tu 

temes menos a consciência deles que a tua própria. A conversa deles alivia a 

solidão. As sentenças deles se tornam conselhos. O seu gracejo dissipa a 

tristeza, a própria presença deleita.
 26

 

 

Diante do que foi exposto, é possível concluir que para os estoicos as paixões são 

compreendidas como “doenças da alma”, movimentos irracionais. Mas, apesar disso, é 

possível e necessário que o sábio possua alguns afetos, paixões, racionais. As virtudes são 

exacerbadas e elevadas, e possuem papel crucial na ideia central do estoicismo de conduzir o 

homem para a felicidade para o sumo bem nesta vida. Há uma forte defesa de uma vida ética 

entendida como vida virtuosa, na qual os homens fazendo uso de sua razão, na medida em que 

esta está em consonância com a racionalidade da natureza e afastam-se dos excessos. 

Com tais ideias em mente, nosso próximo passo será o de verificar se esses 

pensamentos de uma ética das virtudes encontram-se ou não nos escritos cartesianos relativos 

à moral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
26

SÊNECA. Da Tranquilidade da Alma. In:  Vida Retirada (De Otio); Da Tranquilidade da Alma (De 

Tranquillitate animi); Da Felicidade (De Vita Beata) tradução de Lúcia Sá Rebello e Ellen Itajanara Neves 

Vranas, Porto Alegre: L&PM Pocket 2012, p.57.  



18 
 

 

 

 

 

 

3- A MORAL NO “DISCURSO DO MÉTODO” 

O Discurso do Método 
27

 data do ano de 1637. Nesta obra, Descartes se propõe a 

expor seu projeto acerca do método das ciências, que também é discutido nas Regras para 

direção do espírito
28

, texto provavelmente escrito em 1628, mas só publicado postumamente. 

Mas, além disso, no Discurso, como fica claro na advertência do texto de autoria do próprio 

filósofo, a terceira parte é dedicada à introdução de algumas máximas da moral que, segundo 

ele, são extraídas de seu método. O método das ciências é introduzido na segunda parte desta 

mesma obra e consiste em regras “para chegar ao conhecimento de todas as coisas de que meu 

espírito fosse capaz” 
29

. Diz ele sobre o método: 

Eu sentira tão extremo contentamento, desde quando começara a servir-me 

deste método, que não acreditava que, nesta vida, se pudessem receber 

outros mais doces, nem mais inocentes; e, descobrindo todos os dias, por seu 

meio, algumas verdades que me pareciam assaz importantes e comumente 

ignoradas pelos outros homens, a satisfação que isso me dava enchia de tal 

modo meu espírito, que tudo o mais não me tocava 
30.  

Percebemos, nas palavras acima, a crença que o próprio filósofo possuía em seu 

método. Era muito clara para ele a importância e o papel significante do método em seu 

projeto de construção de um sistema filosófico, onde outras ciências e conhecimentos seriam 

produzidos a partir deste instrumento - o método. 

Em termos gerais, as regras do método são: a) só aceitar como verdade o que for 

evidentemente conhecido como verdade e, portanto, só os conteúdos simples de pensamento 

que forem imediatamente apreendidos por intuição ou os conteúdos complexos adquiridos por 
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dedução, isto é, por intuição dos elos de ligações com conteúdos intuídos; b) analisar as 

dificuldades em conteúdos mais simples de modo a melhor resolvê-las; c) conduzir os 

pensamentos por ordem, isto é, dos mais fáceis para os mais difíceis e d) fazer revisões de 

modo que os problemas envolvidos não fiquem escondidos 31 . E, em termos gerais, as 

máximas da moral são: a) obedecer às leis e aos costumes de meu país e governar-se, em tudo 

o mais, segundo as opiniões mais moderadas e as mais distanciadas do excesso, que fossem 

comumente acolhidas em prática pelos mais sensatos; b) ser o mais firme e o mais resoluto 

possível em minhas ações; c) procurar sempre antes vencer a mim próprio do que à fortuna e, 

de antes, modificar os meus desejos do que a ordem do mundo; e d) passar em revista as 

diversas ocupações que os homens exercem nesta vida32. Note-se que, como veremos, nem 

sempre os intérpretes estão de acordo acerca de haver de fato uma quarta máxima. 

Se as máximas referentes à moral são extraídas do método que busca 

conhecimento e se o método consiste na descrição e ordenação das operações cognitivas da 

razão, então podemos concluir que a moral cartesiana consiste numa moral racional. Mas qual 

seria a relação ou diferença entre os juízos epistêmicos e os juízos morais? A razão, para 

Descartes, é constituída por duas faculdades: a faculdade passiva do entendimento que 

concebe, contempla ideias e a faculdade ativa da vontade que age com relação a essas ideias. 

Como nos mostra Descartes, na Quarta Meditação 33 , a produção de juízos epistêmicos 

verdadeiros depende de que o entendimento, aplicando a primeira regra do método, conceba 

clara e distintamente as ideias de modo a que a vontade aja corretamente, inevitavelmente 

aderindo a elas. Por outro lado, para que o entendimento conceba clara e distintamente, é 

necessário que a vontade, segundo as três outras regras do método, oriente o entendimento a 

sempre buscar ideias que sejam de fato claras e distintas. No caso das ciências, como não há a 

premência da vida cotidiana, há tempo suficiente para julgar e deliberar da melhor maneira 

possível, ou seja, para que o entendimento conceba as ideias evidentes, as componha com 

outras igualmente evidentes, através de elos também evidentes de modo a, irresistivelmente, 

inclinar a vontade a dar  adesão a estas ideias.  
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O juízo moral, ou seja, a deliberação acerca de como devemos agir, por ser uma 

ação da razão, vai depender também da faculdade ativa da vontade e do conteúdo fornecido a 

esta pelo entendimento. Por derivar das regras do método, o juízo moral envolverá igualmente 

análise, revisão, ordem e percepções claras e distintas dos conteúdos dos nossos pensamentos. 

A peculiaridade desses juízos parece residir no fato de que são juízos práticos e, nesse sentido, 

são juízos necessários para que a vida cotidiana continue em seu curso. Havendo ou não 

ideias claras e distintas, no caso dos juízos morais, a vontade age, isto é, produz juízos que 

servem como base para as ações. A partir desse caráter premente das decisões práticas, como 

veremos mais tarde, muitos comentadores consideram que Descartes estabelece essas 

máximas morais no Discurso para dar conta do fato de a vontade ter que agir, mesmo 

enquanto o entendimento não fornece ideias claras e distintas. Assim, tendo em vista a dúvida 

acerca da verdade, alguns intérpretes defendem que Descartes teria estabelecido alguma 

orientação temporária e substituível para a ação na vida prática que, contrariamente à ciência, 

não pode ser suspensa. Segundo essa visão, as máximas introduzidas por Descartes serviriam 

como uma recomendação do que deve ser seguido, enquanto não conhecemos a verdade a 

partir da qual deliberar sobre o melhor a fazer. Outros autores, entretanto, como veremos, 

atribuem um caráter universal e permanente a essas máximas introduzidas no Discurso, 

argumentando que seu caráter geral se aplica a todas as circunstâncias (as que envolvem 

conhecimento e as que não envolvem conhecimento). Essas máximas permaneceriam mesmo 

depois do conhecimento da verdade, o que permitiria, então, complementá-las com regras 

mais específicas e particulares para cada ação.  

É curioso o momento no qual aparecem as máximas da moral. Na advertência do 

Discurso, de autoria do próprio Descartes, ele afirma que na terceira parte da obra, encontrar-

se-ão “regras da moral” 
34

 derivadas do método por ele ilustrado na segunda parte. Nesta 

mesma parte, na segunda, ele já afirmara que seu objetivo com o método é determinar regras 

para a busca do conhecimento, da verdade. Assim, seria de se esperar que na parte seguinte, a 

terceira, Descartes expressamente mostrasse como se dá a relação das “regras do método” 

para a busca da verdade e das “regras da moral”. No entanto, ao invés de expor regras morais 

que expressam um conhecimento verdadeiro acerca da boa conduta, Descartes introduz 

máximas de uma moral provisória, segundo suas próprias palavras. No primeiro parágrafo 

dessa terceira parte, lemos:  
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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 minha ações ... formei para mim 

mesmo uma moral provisória...
 35. 

A metáfora aqui presente, a princípio, parece expressar a ideia de viver em uma 

casa (provisória) enquanto outra (mais permanente) é construída. O fato de Descartes usar a 

frase “durante o tempo em que nela se trabalha” leva alguns autores, como Gueroult
36

 e 

Gilson
37

 a interpretar as máximas do Discurso como provisórias, indicando que são 

inteiramente ou parcialmente substituíveis, como veremos adiante. Essa interpretação é 

reforçada na tradução de “par provision” por “provisória” em português e “provisional” em 

inglês. Essa é a interpretação que tradicionalmente se faz das regras morais introduzidas no 

Discurso; não é, entretanto, a única interpretação possível. Como se pode perceber, não fica 

claro, nesse texto, se as regras a serem utilizadas durante o tempo em que a verdade será 

examinada seriam mais tarde substituídas por regras ou princípios morais permanentes ou se 

seriam elas próprias permanentes, utilizadas durante esse tempo de busca da verdade e após o 

conhecimento da verdade e seriam, mais tarde, apenas complementadas (mas não 

substituídas) por outras mais particulares. Na analogia, o que Descartes diz é que essa casa 

será cômoda e servirá de alojamento durante o tempo em que nela trabalha, mas não que só 

durante esse tempo. Outros autores, como Shapiro 
38

, Cimakasky e Polansky 
39

 defendem que 

essas máximas introduzidas no Discurso são gerais e permanentes e, que nesse sentido, a 

expressão “morale par provision” sugere não a precariedade de algo temporário, mas sim a 

ideia de um ‘estoque’ permanente de máximas universais e incondicionais, aplicáveis em 

qualquer situação, que funcionariam como a base de algo a ser desenvolvido. A seguir iremos 

expor um breve exame dessas interpretações que, acreditamos, nos auxiliarão numa melhor 

compreensão de qual seria o status do tópico da moral dentro do sistema cartesiano. 
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3.1- Interpretações para a Moral Provisória: “Provisória” ou “Por provisão”? 

A partir das palavras do próprio Descartes, no início da terceira parte do Discurso, 

a “morale par provision” consiste das quatro máximas apresentadas nessa parte de seu texto. 

Podemos dizer que algo imediatamente nos chama atenção: a própria qualificação empregada 

pelo filósofo: “par provision” cuja tradução correta, a princípio, parece ser “provisória”. 

Descartes poderia tê-la denominado simplesmente de moral (ou no francês “morale”), sem ser 

adjetivada.  Mas não foi desta forma que ele escreveu. E tal fato não pode por nós passar 

despercebido.  

Parece-nos razoável que, se algo é caracterizado como ‘provisório’, subentende-se 

que se opõe ao que seria o ‘definitivo’. Resta saber se, de fato, Descartes caracterizou suas 

máximas como provisórias quando usou a expressão “par provision”. A fim de 

compreendermos melhor o que está envolvido nessa questão e na decisão de adotar uma 

alternativa interpretativa em oposição à outra, pensamos ser importante considerarmos e 

analisarmos propriamente o sentido da qualificação “par provision” das máximas de seu 

código moral: temporárias ou estoque, provisão. Na realidade, acreditamos que esta discussão 

é importante, pois com base no sentido em que consideram a expressão, os comentadores 

claramente se distinguem em relação a como entendem o status do código moral cartesiano 

em seu sistema. O sentido em que compreendem a expressão é, muitas vezes, expresso pela 

expressão que usam nesse contexto: alguns insistem na expressão “moral provisória” e outros 

a substituem por “moral por provisão”. 

Os comentadores que utilizam a expressão “moral provisória” (“morale 

provisoire”) - como dissemos acima dentre eles podemos citar Gueroult e Gilson, para dar 

somente alguns exemplos - geralmente a entendem como sendo apenas um estágio, uma 

circunstância passageira, dentro da obra de Descartes. Desta maneira, é comum que tais 

pensadores contraponham esta moral a uma que seria entendida como ‘definitiva’, 

‘permanente’ e que seria alcançada ao final da elaboração do sistema cartesiano.  

Ao contrário destes intérpretes, outros como Shapiro, Cimakasky e Polansky, em 

seus escritos sobre a moral cartesiana, se referem a ela como “moral por provisão”, ou, 

“morale par provison”. Enquanto que os comentadores mencionados acima interpretam as 

máximas do Discurso como uma etapa, um momento passageiro, que após a construção da 
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ciência cartesiana, seriam abandonadas e substituídas por outra – a definitiva - esses outros 

comentadores entendem essas máximas como permanentes e incondicionais. Elas não 

expressariam a posição ética final do filósofo, mas também não constituiria um momento 

passageiro. Não haveria assim uma moral nova ou diferente, que ao final da elaboração do 

projeto de ciência cartesiana apareceria para substituir a anterior, mas a própria moral por 

provisão já seria a posição forte e singular do pensador. Naturalmente, variam as razões que 

tais intérpretes oferecerão para a adoção de suas respectivas posições. A seguir procuraremos 

expor alguns dos argumentos dos intérpretes mencionados e suas posições e argumentos. 

Um dos comentadores mais célebres de Descartes, Gueroult, na obra clássica 

Descartes selon l’ordre des raisons 
40

 desenvolve algumas ideias sobre a questão da moral 

cartesiana. No segundo volume desta obra, Gueroult dedica os dois últimos capítulos
41

 a este 

tema. Segundo sua interpretação, poderíamos dizer que há nos escritos cartesianos três 

diferentes morais: a ‘provisória’ equivalente às máximas do Discurso, uma moral ‘definitiva’ 

e ‘científica’ que equivaleria à moral das Paixões da Alma, precedida por e desenvolvida a 

partir das máximas provisórias, e, por fim, na conclusão do sistema cartesiano, haveria ainda 

uma moral ideal, a moral “exata”. Segundo ele, no final das contas, esses três tipos de moral 

acabam por se reduzirem uma única moral, a moral definitiva que, entretanto, é um 

desenvolvimento e transformação da provisória. O sistema moral ideal nunca é realizado e, 

nessa medida, a moral definitiva não é a moral exata, mas a provisória transformada a partir 

do conhecimento parcial da verdade alcançado.  

O autor admite, portanto, que no Discurso há uma a moral provisória que consiste 

num conjunto de máximas puramente práticas que antecedem a moral científica
42

. Em suas 

palavras: “Esta moral [provisória] é projetada como precedente à moral científica, definitiva, 

não apenas temporalmente, mas segundo a ordem do método, pelo fato de que ela aparece 

como necessária à busca da verdade que este método organiza”.
43

 

Assim, segundo ele, tão logo a verdade fosse adquirida - pelo método proposto no 

Discurso e nas Regras para a Direção do Espírito - a moral provisória cartesiana 

desapareceria, dando lugar a uma moral definitiva
44

. Gueroult, entretanto, parece se 
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comprometer ttambém com a interpretação segundo a qual essas máximas provisórias 

introduzidas no Discurso se transformam
45

 em máximas permanentes. Parece plausível dizer, 

portanto, que Gueroult entende a provisoridade da moral do Discurso como indicando não 

tanto que essas máximas serão abandonadas por completo e substituídas por outras, mas que 

serão desenvolvidas e transformadas em outras. Algum resquício delas, aparece, 

permaneceriam, embora Gueroult não se esforce para explicar o que permanece e porque 

permanece das antigas máximas.  

Além da moral provisória e da moral definitiva e científica, que seria 

desenvolvida no tratado sobre as paixões, Gueroult defende a existência de uma terceira moral 

no sistema cartesiano, a moral ideal, que ele denomina de ‘exata’. ‘dedutiva’ e ‘matemática’. 

Tal sistema moral equivaleria a um ideal superior que ao final de seu projeto filosófico estaria 

fundado sobre as bases de ciências exatas como geometria e a mecânica
46

. As máximas 

cartesianas da moral provisória, para Gueroult, perdem seu sentido e legitimidade, se não 

estiverem, de alguma maneira, relacionadas com esta moral ‘exata’
47

. Segundo Gueroult, 

Descartes admitiria que ao menos idealmente haveria essa moral exata que substituiria a 

moral definitiva, científica, assim como esta teria substituído a moral provisória, ainda que 

consistisse num desenvolvimento e transformação desta. Sobre a dinâmica dessas três morais, 

ele afirma: “A moral ‘definitiva’ do tratado das Paixões parece que desempenha a respeito 

desta moral exata, a mesma função de suplência que a moral provisória propriamente dita”.
48

 

Gueroult considera, entretanto, que esse ideal de moral exata não é possível de ser 

alcançado porque se baseia na suposição da existência de um único princípio determinante de 

todas as vontades (de todos os sujeitos) para quaisquer circunstâncias. A possibilidade de uma 

moral exata que funcionasse como uma espécie de ‘técnica da felicidade’ que fornecesse a 

todos os homens uma ‘lei prática’ que lhes indicasse o que fazer e o que não fazer em todas as 

circunstâncias implicaria, diz Gueroult, na falsa suposição de que há um único e mesmo 

princípio determinante da vontade de todos os homens em quaisquer que sejam as situações
49

. 

Assim, o problema do projeto cartesiano da moral, para Gueroult, reside na própria 

possibilidade de sua constituição. Mais ainda, visto que a moral definitiva é um 

desenvolvimento da moral provisória, esta então se revelaria, de certo modo, como definitiva, 
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porém não exata. A moral provisória se tornaria definitiva porque qualquer que seja um 

sistema moral, por definição, teria que ser provisório - já que o ideal de uma moral exata é 

impossível para Descartes.  

Gueroult, portanto, entende a moral provisória como sendo projetada em meio a 

diversas dificuldades: tal moral anunciaria, por sua vez, uma moral exata. Esta no fim das 

contas, a deveria substituir, mas, ao contrário, acaba por consolidá-la e confirmá-la, de uma 

vez por todas.
50

 A partir dessa constatação da impossibilidade de uma moral ideal, exata, 

Gueroult justifica a pouca relevância do tema da moral nas obras principais de Descartes. O 

autor afirma que a teoria moral cartesiana foi desenvolvida isoladamente, afastada do sistema 

que se desenha nas Meditações. As soluções propostas pelo filósofo para os problemas ético-

morais, teriam sido projetadas antes e independentemente de o próprio sistema ser 

metodicamente concluído e, por essa razão, não se harmonizam com os resultados deste, 

ficando no plano do ideal 
51

.  

Gilson em seus comentários sobre o Discurso do Método
52

 por um lado concorda 

com Gueroult no que concerne a tese de que a moral provisória é temporária, e que haveria o 

ideal de uma moral definitiva que seria exata, científica. Para ele tal moral seria, ao lado da 

mecânica e da medicina, o desfecho máximo do sistema cartesiano, como é anunciado por 

Descartes no prefácio à edição francesa dos Princípios da Filosofia, publicada em 1647.  

Assim, toda 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 
53

 

Entretanto, para Gilson, o fato do sistema científico permanecer inacabado 

implica que não chegamos a conhecer a moral definitiva completamente. Diferentemente de 

Gueroult, portanto, que considera que Descartes expõe sua moral definitiva, embora não 

científica e exata, nas Paixões da Alma, Gilson considera que o código moral cartesiano se 

mantém provisório, já que não podemos ter um sistema definitivo completo. Explica ele: 

                                                           
50

GUEROULT, M. (1953) p.239. 
51

GUEROULT, M. (1953)  p. 270. 
52

GILSON, E. (Comentários). DESCARTES, René. O Discurso do Método. Introdução, análise e notas de 

Étienne Gilson. São Paulo: Martins Fontes, 2007. 
53

DESCARTES, R. Carta Prefácio aos Princípios da Filosofia, São Paulo: Martins Fontes, 2003. p.21-22. 

(Principes AT IX, p.14). 



26 
 

“Não conhecemos sua Moral Definitiva por inteiro, pois ela deveria constituir, com a 

medicina e a mecânica, uma das coroações de um sistema que permanece inacabado” 
 54

.  

Como o próprio autor nos mostra, não conhecemos por completo a Moral 

definitiva. Mas alguma parte dela podemos conhecer. Gilson então nos indica duas diretrizes 

nas quais podemos nos pautar para deduzir como seria a moral definitiva de Descartes.  

A primeira equivaleria aos conhecimentos metafísicos e físicos. Nesse sentido ele 

se assemelha a Gueroult, mostrando que o ideal de uma moral definitiva cartesiana tem cunho 

matemático, baseada nesses conhecimentos metafísicos e físicos. Porém, enquanto que para 

Gueroult a moral definitiva e a moral matemática terminam por ser duas coisas diferentes, 

para Gilson a moral definitiva, ainda que incompleta, já consistiria nessa moral exata, de 

cunho matemático. São os conhecimentos da metafísica e da física cartesiana que permitiriam 

Descartes alcançar sua moral definitiva e matemática. Dado que o sistema físico/metafísico 

alcança algumas verdades, mas permanece inacabado, Descartes teria alcançado uma moral 

definitiva que, dado que o conhecimento é inacabado, permanece sempre incompleta. Diz ele: 

“o conhecimento seguro da verdadeira metafísica e da verdadeira física permite deduzir os 

princípios e o conteúdo de uma moral matematicamente certa” 
55

.  

Segundo Gilson, é de dois tipos o ‘conhecimento da metafísica’ alcançado por 

Descartes: o primeiro é aceitar todos os acontecimentos em nossas vidas, mesmo os de 

aparentemente tormento, pois dada a perfeição, a infinitude e a bondade de Deus que foi 

metafisicamente comprovada, tudo que nos ocorre é para o nosso bem. O segundo é que, dada 

a distinção real de nossa alma e nosso corpo, nossa alma sabe que tem uma felicidade superior 

a do corpo, pois se sabe independente dele, assim não tem medo da morte, bem como se 

encontra afastada dos problemas e domínios deste mundo corpóreo
56

. 

Já a física, nos fornecendo o conhecimento de que a matéria é extensão, e pela 

extensão ser indefinida, permite-nos saber que o universo é materialmente indefinido, nos 

dando a certeza de que a terra não foi feita exclusivamente para o homem, mas pertence a um 

universo indefinido. Esse conhecimento permite Descartes concluir que o homem não vive 

para seus próprios interesses, mas deve se enxergar parte de um todo. Mais especificamente, 
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que pertence a uma nação, que é membro de um Estado, e da família na qual nasce. Esclarece-

nos Gilson:  

[O] indivíduo não é somente o habitante de uma Terra que não é ela própria 

senão uma parte do universo, ele é ainda o habitante de uma parte 

determinada desta Terra, e mais particularmente o membro do Estado em 

que ele vive, da nação à qual deve fidelidade, da família onde nasceu’
57

 

Baseados, portanto nessas três ideias básicas, a saber, a onipotência de Deus, de 

que nossa alma é distinta de nosso corpo (os conhecimentos metafísicos) e de que a matéria é 

extensão indefinida (conhecimento físico) Gilson defende que desses conhecimentos, segue 

em Descartes que devemos e podemos ter uma atitude racional perante a vida: conduzir 

nossos pensamentos segundo a verdade e a partir disso conduzir nossas ações em relações aos 

outros homens, controlando e neutralizando nossas paixões, pois seriam elas, segundo 

Descartes, as responsáveis pela irresolução, o pior dos males que atingem o homem em sua 

vida. Adotando essas atitudes, a razão estaria apta a realizar e escolher as melhores atitudes, 

sendo recompensada com a felicidade. Assim, podemos concluir que para Gilson a moral 

definitiva cartesiana que seria matemática, fundada totalmente sobre bases racionais, é a 

moral exata ainda que incompleta. 

A segunda diretriz que Gilson nos fornece para afirmar que há um conhecimento 

moral definitivo em Descartes (ainda que incompleto) diz respeito às próprias máximas 

expostas no Discurso. Ao contrário desta moral definitiva, matemática e, portanto, puramente 

racional, as máximas da moral provisória não poderiam ser, segundo ele, puramente racionais, 

isto é, não seriam pautadas exclusivamente na razão. Nesse sentido, Gilson defende que para 

Descartes cada máxima provisória é substituída por uma máxima equivalente, racional
58

. Ele 

diz: “Cada regra proposta pela moral provisória como uma receita empírica para assegurar na 

prática as maiores chances de felicidade será encontrada na moral definitiva como regra 

racional justificada do ponto de vista da razão” 
 59

  

A primeira máxima provisória que diz que devemos nos pautar nas opiniões e 

ações dos homens mais sensatos, numa máxima definitiva equivaleria à existência da figura 

do sábio, que já estaria de posse das verdades e assim pautaria suas ações na sua própria 

razão. A segunda máxima definitiva manteria o preceito da máxima provisória de seguir uma 

firme resolução, acrescentando, entretanto, que o que deve ser seguido não é um caminho 
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adotado arbitrariamente, mas um caminho mostrado pela razão. A terceira máxima provisória 

que prescreve o controle dos próprios desejos segundo seus próprios pensamentos, equivaleria 

ao princípio definitivo segundo o qual a virtude envolve o bom uso do livre arbítrio já que é o 

livre arbítrio do homem que o assemelha a Deus.
60

 Gilson considera a quarta máxima 

provisória como uma simples revisão e resumo das outras três e, por essa razão, não indica 

uma equivalente definitiva e puramente racional. 

Contudo, diz Gilson, o sistema cartesiano admite que mesmo quando seguimos 

todos os preceitos que descrevemos anteriormente, existem circunstâncias que nossa razão 

não consegue discernir sobre a melhor atitude. Nesses casos, as regras provisórias constituem 

a base para nossa orientação. De modo semelhante a Gueroult que utiliza uma expressão de 

cunha pragmático para se referir às máximas, com a expressão ‘lei prática’, Gilson se refere a 

elas como sendo ‘receitas empíricas’. Isto, a nosso ver, enfatizaria e justificaria - na 

interpretação deles - o caráter contingente e temporário das máximas, possibilitando também 

sua substituição por algo definitivo. No caso de Gueroult essas máximas serão transformadas 

e substituídas a partir do conhecimento inacabado de algumas verdades e, nesse sentido, o 

código moral definitivo não será exato e no caso de Gilson esse código definitivo substituto 

das máximas provisórias é também inacabado, mas exato na medida em que o conhecimento 

que lhe serve como base é exato. 

Como verificamos é comum entre os dois comentadores, a defesa de uma moral 

definitiva em oposição a uma moral provisória. O provisório teria um sentido temporal e não 

seria nada mais do que um momento passageiro a, ao menos idealmente, ser substituído por 

uma moral definitiva e exata enquanto a dúvida permanecer.  

Em uma direção oposta, Shapiro em “Descartes’s Ethics”
61

 chama a atenção para 

um novo sentido possível do termo ‘par provision’ ou moral provisória, como foi traduzido 

para o português. Com base no que afirma Michele Le Doeuff em “Red ink in the 

margins”
62

, Shapiro sugere que os comentadores de língua inglesa e francesa se enganaram 

ao compreender seu sentido como envolvendo temporalidade e substituição. Em oposição a 

essa compreensão, ela sugere que o sentido da expressão no contexto cartesiano seria 

derivado do campo Jurídico. Neste sentido jurídico, no lugar de conotar temporalidade, 
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circunstancialidade, algo a ser posteriormente abandonado, a expressão ‘por provisão’ indica 

que certos juízos antecipam, de algum modo, tudo aquilo que o juízo definitivo irá afirmar. 

Nas palavras de Shapiro, acerca do sentido da expressão ‘par provision’ lemos: “[A]quilo que 

um juízo declara adiantado: ‘... a provisão não é passível de ser posta em questão no momento 

de um juízo final’ ” 
63

. 

Assim, segundo Shapiro, Descartes concebe sua moral provisória não como uma 

teoria a ser abandonada, a ser deixada de lado por uma moral dita ‘definitiva’, mas, ao 

contrário, como uma teoria que possui de antemão, um embrião, um conteúdo do que seria 

uma moral definitiva. A moral provisória teria, portanto, um papel relevante na formação do 

sistema moral cartesiano na medida em que são as mesmas máximas que são adotadas tanto 

antes quanto depois que a dúvida é resolvida. Nessa perspectiva, as máximas da moral 

provisória não seriam abandonadas ou transformadas em algo diferente, mas antes 

continuariam participando do sistema cartesiano, servindo de suporte para suas principais 

ideias. 

Shapiro não defende que Descartes sustenta a tese de uma moral definitiva, mas 

sim a de que sua moral corresponderia a um ‘sistema moral perfeito’. Tal ideia a comentadora 

extrai da Carta Prefácio aos Princípios da Filosofia citada acima
64

, mais exatamente no 

momento onde o filósofo expõe a famosa metáfora da árvore. Nesta metáfora, Descartes 

menciona uma moral perfeita
65

. Segundo a autora, por esta expressão, Descartes se refere não 

apenas ao momento no qual a dúvida é superada pelo conhecimento verdadeiro ou a aquisição 
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da verdade, mas também a um conjunto de todas as ideias e regras de Descartes sobre o tema 

da moral que envolve as máximas provisórias como base última. 

Como afirmamos acima Shapiro sugere um sentido para a expressão “morale par 

provision” não como propriamente provisória, como tradicionalmente alguns intérpretes tais 

como os que expusemos anteriormente, Gueroult e Gilson, entendem, mas como uma moral 

por provisão. Ao adotar o sentido jurídico proposto por Le Doeuff, Shapiro sugere que as 

máximas morais introduzidas por Descartes no Discurso funcionariam como que um estoque, 

um conjunto, de regras permanentemente válidas e incondicionadas, bem como gerais e 

particulares.  

Essa interpretação alternativa segundo a qual essas máximas da moral constituem 

um estoque permanente de regras, se confirmaria, segundo a autora, pelo fato de que elas se 

aproximariam e estariam relacionadas diretamente à doutrina ética estoica. Tal doutrina seria 

a que mais influencia Descartes nesse contexto moral. Segundo a autora, a interpretação 

tradicional segundo a qual a moral provisória introduzida por Descartes no Discurso é 

temporária tem como base a ideia de que as máximas consistem em regras que governam 

nossas ações. Descartes, portanto, estaria comprometido com uma ética deontológica e a parte 

três do Discurso seria a exposição de um tratado provisório de deveres. Provisório porque 

dependeria da completude do sistema físico e metafísico para ser substituído por um 

definitivo, garantidamente verdadeiro. Em oposição a essa tese, Shapiro defende que 

Descartes está comprometido com uma ética das virtudes, na qual o foco reside na disposição 

a agir corretamente e não simplesmente na adoção de um conjunto de regras particulares de 

ação. 

Ainda que haja uma controversa em torno de quantas são essas máximas, 

apresentadas no Discurso, para efeito de exposição do argumento de Shapiro consideramos, 

como a autora, as máximas morais como sendo quatro e, em termos gerais, as seguintes: a) 

obedecer às leis e aos costumes do país, governando-se segundo as opiniões mais moderadas, 

acolhidas pelos homens mais sensatos; b) ser o mais firme e o mais resoluto possível em 

minhas ações; c) ter como objetivo controlar a si próprio e não a sorte e, possivelmente, uma 

quarta d) ter como objetivo permanente cultivar a razão e buscar conhecer a verdade. 

Shapiro defende que essas máximas da moral introduzidas por Descartes no 

discurso não seriam temporárias, mas sim máximas gerais e universais que dizem respeito, 
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portanto, a uma disposição e não a deveres. O argumento de Shapiro para defender sua tese 

tem como base o fato de ao menos duas dessas máximas serem bastante semelhantes aos 

preceitos básicos incondicionais e universais dos estoicos que são, por isso mesmo, 

considerados definitivos. Deste modo, Shapiro chama a atenção para a segunda e para a 

terceira máximas de Descartes. A segunda máxima, que nos diz que devemos buscar uma 

firme resolução dentro de nós, não difere, segundo Shapiro, do que seria a busca do sábio 

estoico para agir segundo sua própria razão e compreensão. Já a terceira máxima, por sua vez, 

segundo a qual devemos desejar somente o que depende de nós (em oposição ao que depende 

do acaso ou de fatores externos) se assemelharia ao ideal de sabedoria estoica de desenvolver 

um autocontrole, uma harmonia interior
66

. De fato, conciliar seus desejos com a ordem das 

coisas no mundo foi o ideal exposto por Epicteto no Manual de Epíteto 
67

 nos seguintes 

termos: “Não questione se os eventos deveriam acontecer tal como você desejaria, mas deixe 

ser sua vontade que os eventos devam acontecer tal como eles ocorrem, e você terá paz” 
 68

. 

Além da semelhança entre essas máximas e esses princípios universais e 

incondicionais dos estoicos, Shapiro chama a atenção que mesmo a primeira máxima que 

prescreve que se siga o costume e as opiniões sensatas, é apresentada como uma regra geral, 

como um princípio universal, a ser utilizado seja qual for o costume ou a opinião considerada 

sensata. Já a quarta máxima possui, claramente, um caráter universal na medida em que 

prescreve o uso da razão seja em que circunstância for
69

. Desta maneira, é a similaridade das 

máximas “provisórias” de Descartes com alguns princípios gerais estoicos e o aspecto 

universal desses últimos que levam Shapiro a concluir que essas máximas cartesianas 

consistem em regras gerais, e não provisórias ou temporárias, e que ao contrário, possuem um 

caráter incondicional podendo ser aplicadas a todas as circunstâncias e situações da vida em 

geral, as quais os homens recorrem para viver bem. As máximas cartesianas, assim como os 

princípios básicos da moral estoica, afirma Shapiro, não visariam comportamentos 

particulares, o que lhes confere o caráter universal. E justamente por serem universais e 

também incondicionais, elas não seriam temporárias ou substituíveis: elas expressariam uma 

direção necessária para todos os homens, incondicionalmente, em todas as circunstâncias de 

suas vidas.  
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Entretanto, sustenta Shapiro, esse código ético não é incompatível com a 

prescrição de um conjunto de regras que governariam nossas ações em circunstâncias 

particulares. A ética dos estoicos seria um exemplo de uma ética das virtudes que consiste na 

prescrição de obrigações universais e incondicionais e, portanto, que dizem respeito a 

intenções que orientam as ações mas, ao mesmo tempo, também consiste de um conjunto de 

regras para ações particulares, isto é, um conjunto de “obrigações circunstanciais” 
70

, segundo 

suas próprias palavras.  

A autora defende que em algumas correntes do estoicismo há a articulação e o 

desenvolvimento de algo denominado de ‘kathêkonta’. Tal noção equivaleria, segundo ela, a 

um conjunto de regras particulares, que pretendem prescrever o comportamento do sábio em 

cada situação particular possível. Este conjunto envolveria tanto regras universais como 

“buscar a saúde” quanto regras particulares como “[A]brir mão de suas posses no caso de ser 

um dos poucos a ter posses em uma circunstancia onde há muitos sem posses” 
71

. 

Diante do que foi exposto, podemos concluir que para esta comentadora é 

possível interpretar o que seria o ‘sistema moral perfeito’ introduzido por Descartes na Carta 

Prefácio aos Princípios, a partir desta ideia de ‘kathêkonta’. Tal sistema perfeito, de modo 

análogo ao kathêkonta estoico, consistiria de um sistema completo dos princípios da conduta 

humana. Nesse sentido, as máximas apresentadas no Discurso representariam as regras 

incondicionais, mais geras e universais. Porém, tão logo a verdade fosse adquirida, quando a 

dúvida fosse superada, e as outras ciências constituídas, teríamos as normas mais particulares. 

As máximas da moral tradicionalmente traduzida e considerada como “provisória”, portanto, 

não seriam temporárias, no sentido de serem abandonadas por outras regras e máximas 

definitivas de condutas, mas a elas seriam acrescentadas regras mais particulares que, 

entretanto, as teriam como base. É essa conjunção que propriamente constituiria o todo do 

sistema moral perfeito cartesiano. Semelhantemente aos estoicos, a ética aqui é formalmente 

constituída por dois tipos principais de regras e obrigações: regras gerais, incondicionais e 

universais, que em Descartes são expostas nas máximas do Discurso e regras específicas de 

conduta que só poderiam ser e são articuladas depois do conhecimento da verdade. Deste 

modo, o sentido da expressão “morale par provision”, no contexto cartesiano, estaria 

relacionado ao contexto jurídico onde “par provison” não significando temporário, 

substituível, mas, ao contrário, incondicional e universal: um estoque de regras gerais a partir 
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das quais em conjunção com a verdade - quando não houvesse mais a dúvida, - podem ser 

geradas quaisquer regras específicas, concernente a cada circunstância. 

Posição semelhante à de Shapiro, embora com argumentos distintos, também pode 

ser encontrada na interpretação de Cimakasky e Polansky em “Descartes’s ‘Provisional 

Morality ’” 
72

. Como vimos, Shapiro defende a universalidade, a incondicionalidade e a 

permanência das máximas cartesianas da moral introduzidas no Discurso em virtude da 

aproximação dessas com as regras básicas universais defendidas pelos estoicos. Os 

comentadores em questão, por sua vez, também sustentam que essas máximas da moral “par 

provision” constituem a posição ético-moral final do filósofo, sendo assim aplicáveis 

universalmente, mas para justificar esta posição recorrem ao fato delas serem diretamente 

extraídas das regras do método do conhecimento estabelecido por Descartes. Como 

ratificação da universalidade e incondicionalidade das mesmas, os autores defendem que elas 

ainda seriam uma espécie de desenvolvimento das virtudes cardinais clássicas. 

A relação intrínseca entre o que seriam as quatro máximas da moral provisória e 

as regras do método cartesiano é evidente, segundo os autores, já no ‘resumo’ ou na 

‘advertência’ que antecede o Discurso onde o próprio Descartes afirma que extrai as máximas 

morais do método. Nas palavras de Descartes: “[N]a primeira (parte), encontrar-se-ão diversas 

considerações atinentes às ciências. Na segunda, as principais regras do método que o autor 

buscou. Na terceira, algumas das regras da Moral que tirou desse método.” 73
 

A partir desta afirmação os autores pretendem mostrar como cada máxima deriva 

diretamente de cada uma das regras do método, o que lhes conferiria validade incondicional, 

universal e definitiva.  

Como vimos, a primeira máxima moral estabelecida na terceira parte do 

Discurso, consiste em “obedecer às leis e aos costumes de seu país, e governar-se seguindo 

opiniões mais moderadas e distantes do excesso” 74. A primeira regra do método estabelecida 

na segunda parte do Discurso é “não aceitar nada como sendo verdadeiro a menos que se 

tenha certeza disto, isto é, que se tenha uma evidência e clareza” 75. Segundo Polansky e 

Cimakasky a máxima está diretamente relacionada à primeira regra do método na medida em 
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que ambas tem como base a Dúvida. Eles chamam atenção para o fato de que Descartes 

justifica sua primeira máxima moral afirmando que “começando desde então a não contar 

para nada com as minhas próprias opiniões, porque eu as queria submeter todas a exame 

estava certo que o melhor a fazer era seguir os mais sensatos“ 76 . O recurso à dúvida, 

entretanto, segundo os autores, não tornaria a máxima temporária ou substituível, pois à 

medida que a ciência vai sendo construída com bases mais sólidas, os costumes e as opiniões 

sensatas vão se modificando. Desta forma, máxima, nela mesma, não se modifica: em 

quaisquer que sejam as circunstância (de dúvida ou não) caberia seguir a opinião dos mais 

sensatos já que estas estarão sempre de acordo com a verdade conhecida.
77

 

Em relação a este ponto, podemos aqui lembrar a interpretação de Gilson que se 

direciona em um caminho totalmente oposto: para este autor, superado o momento da dúvida, 

a primeira máxima provisória seria substituída por uma definitiva, que expressaria as opiniões 

do sábio guiado por sua razão, isto é, por suas próprias opiniões e ideias, agora claras e 

distintas. Temos desta forma, um exemplo de como as interpretações aqui expostas se opõe: 

por um lado, aqueles que defendem que a moral é provisória no sentido de ser temporária, 

como Gilson, afirmam que a máxima é substituída por outra distinta; por outro, há aqueles, 

como os comentadores ora examinados, que defendem que a moral não é provisória, no 

sentido de temporária, mas por provisão, isto é, um estoque de regras gerais que, nessa 

medida, se mantém essencialmente o mesmo, ainda que dissipada a dúvida.  

A segunda máxima afirma que devemos ser “firmes e resolutos” nas ações de 

nossas vidas, e a segunda regra do método consiste em “[D]ividir as dificuldades em tantas 

partes quanto forem possíveis para deste modo resolvê-las”  78. Segundo os autores, a segunda 

máxima nada mais é do que a aplicação dessa segunda regra as ações práticas de nosso 

cotidiano. Tanto as investigações teóricas quantos as ações práticas se deparam com inúmeros 

caminhos e decisões a serem tomados. Em ambos os casos essas decisões dependem da 

manutenção da resolução de buscar ideias claras e distintas. Nas questões teóricas essa busca 

depende da análise das questões em partes mais simples, e, nas questões práticas ela depende 

de manter-se firme em uma única direção, em oposição a vagar arbitrariamente ora em uma 

direção ora em outra. (Note-se que, segundo Descartes, só a resolução de manter-se firme em 

uma direção poderá mostrar as consequências dessa direção. Isto tornará possível a decisão 
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pela direção correta. Se a direção escolhida se mostrar adequada, se mantém ela, caso 

contrário, escolhe-se outra. Em outras palavras, mantém-se firme a primeira escolhida até que 

as consequências mostrem sua adequação ou inadequação, e assim por diante). Nas palavras 

dos autores: 

Resolution of difficulty requires devotion to the most promising path. In 

theoretical matters this is division to the simplest parts to get to what is clear 

and distinct; in the practical sphere this is keeping faithfully to the chosen 

path to have a clear direction rather than wandering among alternatives.
79

 

A terceira máxima cartesiana se refere ao autocontrole em oposição a 

permanecermos à mercê da sorte. Como ressaltam os intérpretes, ao introduzir essa máxima 

Descartes afirma que “[N]ada há que esteja inteiramente em nosso poder, exceto os nossos 

pensamentos”80. A regra do método que estaria diretamente ligada a tal máxima, segundo 

esses autores, seria a terceira, a saber, a que diz: “[D]irigir os pensamentos sempre numa 

ordem do mais simples ao mais complexo” 81.. Nesse caso, a ligação residiria no fato de ambas 

(máximas morais e regras do método) cultivarem a ordem de nossos pensamentos. Segundo 

Descartes, ao introduzir ordem no pensamento é possível progresso e certeza científica, 

possibilitando o máximo possível de domínio sobre nossos próprios pensamentos, 

possibilitando distinguir o que depende dos nossos pensamentos do que não depende, o que 

implica no máximo possível de domínio de nossos desejos e, portanto, de nossa natureza. 

Nesse sentido, esclarecem-nos os autores:  

If his ordering of thought succeeds in generating scientific certainty, with the 

sort of practical application he envisions, control extending well beyond 

thinking follows… Descartes’s approach aspires to make us masters of 

nature. Thus methodical thinking proceeding from simple to complex 

promises marvelous power of action.
 82

 

Aqui convém notar que isso não significa necessariamente que Descartes afirma 

que podemos dominar totalmente a natureza do mundo ou a nossa própria natureza. Significa 

apenas que, para conhecer aquilo que podemos conhecer (acerca do mundo e de nós mesmos), 

enquanto seres finitos, seria necessário que o pensamento operasse segundo a ordem do mais 

simples para o mais complexo.  

Finalmente, o que seria a última máxima moral cartesiana, segundo os autores, na 

qual Descartes propõe a reavaliação das máximas e das diferentes formas de vida que os 
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homens levam, seria, segundo eles, claramente extraída da quarta regra do método, a saber, a 

regra que consiste em “[E]numerar e revisar os resultados obtidos a fim de que nada seja 

omitido”  83. 

Como vimos, a ligação das máximas morais com as regras epistêmicas é, na visão 

de Polansky e Cimakasky, o primeiro dos dois indícios de que a moral cartesiana não seria 

provisória no sentido de temporária e substituível. O segundo indício defendido por estes 

intérpretes seria o de que as máximas da moral cartesiana são, de algum modo, substitutas das 

ideias da ética tradicional, ou seja, as máximas representariam um desenvolvimento de 

princípios éticos formulados anteriormente ao pensador moderno. Mais especificamente as 

máximas substituiriam as quatro virtudes cardinais que expressam toda a complexidade da 

ética clássica e que são posteriormente desenvolvidas pela igreja católica. Essas virtudes 

cardinais consistem nas quatro virtudes cardinais introduzidas por Platão no livro IV de A 

República 
84

: sabedoria, coragem, moderação e justiça.  

A primeira máxima seria a versão cartesiana da virtude da sabedoria. Para os 

autores, a máxima refletiria o autoconhecimento, em última instância a sabedoria, pois 

defende que o melhor a fazer quando se reconhece inicialmente que não se conhece a verdade, 

seria seguir as opiniões mais sensatas. A segunda máxima, uma vez que proclama a resolução 

em nossas ações, segundo os autores, equivaleriam à virtude da coragem. Assim como os 

soldados, na República, segundo Sócrates, têm coragem porque prontamente aderem, se 

esforçam e perseveram em preservar as opiniões inculcadas acerca do que se deve temer, a 

coragem aparece na máxima cartesiana na resolução de manter-se confiante e constante no 

curso daquilo que livremente se escolheu. Os soldados na República se mantêm firmes no 

que se refere a sua educação e a máxima cartesiana propõe que nos mantenhamos firmes 

quanto às nossas decisões. Já a terceira máxima seria análoga à virtude da moderação que, 

segundo os autores, na República diz respeito ao domínio de certos prazeres e desejos. A 

semelhança fica clara quando Descartes explica essa terceira máxima afirmando que o 

autocontrole envolve sobretudo o controle dos desejos como condição para ser livre. Por fim, 

teríamos a quarta máxima, que ao propor uma revisão das ações para decidir acerca do melhor 

caminho e assim viver uma vida boa, justa, se assemelharia à virtude da justiça. Os 

comentadores afirmam que tal virtude estaria presente na República na ideia de que cada uma 
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das classes sociais da cidade exerce sua própria função, isto é, a justiça existira quando os 

comerciantes tratam de seus comércios, os guardiões e soldados defendem a cidade, e os 

filósofos, governam. Em outras palavras, quando todos levam a vida que lhes é mais 

adequada, realizando as melhores ações que sabem e poderiam realizar. A mesma noção de 

justiça encontramos na máxima em questão, pois ao introduzi-la, Descartes relaciona a melhor 

vida com a que ele próprio vive. Isto é, ao introduzir a máxima que orienta a rever as ações 

dos homens Descartes indica, segundo os autores, que o resultado da revisão é a satisfação 

com a própria vida o que, como dizem os autores, está ligado à ideia de manter-se em seu 

próprio papel de ser racional.  

Nessa perspectiva, os autores concluem que uma vez que as quatro máximas do 

código moral apresentado por Descartes no Discurso derivam diretamente de suas regras do 

método para busca da verdade e uma vez que elas substituem as virtudes cardinais, fica claro, 

que este código moral não poderia ser entendido como provisório e substituível, mas, ao 

contrário, é permanentemente necessário na medida em que promove o progresso das 

investigações acerca da verdade, mantendo assim sua aplicabilidade. Tendo mostrado que as 

máximas morais cartesianas correspondem uma a uma às regras do método para o 

conhecimento, Polansky e Cimakasky pretendem ter mostrado também que as máximas 

morais correspondem às melhores condições do pensamento humano, o que tem como 

consequência libertar os homens do preconceito preparando-os para o conhecimento da 

verdade quanto à natureza e quanto à sua própria natureza. As máximas morais, portanto, não 

seriam descartadas e substituídas ao se conhecer a verdade, mas sim condições para a busca 

contínua de conhecimento da verdade, que podem ser complementadas em direção a um 

“sistema moral perfeito”, conforme esse conhecimento for sendo ampliado. 

Como procuramos expor, por um lado, é possível interpretar, como o fazem os 

dois primeiros comentadores examinados, que a expressão “par provision” que qualifica o 

código moral introduzido no Discurso, como “provisório” no sentido de temporário e em 

última instância substituível: o fato de a dúvida delimitar o método que o filósofo está 

propondo seguir no campo teórico se propagaria no campo prático. Segundo alguns os autores 

examinados (Gilson e Gueroult), para evitar a irresolução no campo das ações enquanto 

permanecer a dúvida acerca do conhecimento, as máximas provisórias seriam um remédio 

momentâneo, passageiro, substituível por um código moral definitivo, após o conhecimento 

da verdade. Todavia, por outro lado, é possível interpretar, como os três últimos autores o 
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fazem, conferindo ao código moral do Discurso um status definitivo. Nesses casos a 

expressão “par provision” indicaria não algo a ser substituído, mas ao contrário, consistiria de 

máximas que servem como base incondicional e permanente para toda e qualquer ação. O 

termo sugeriria, portanto, não a provisoriedade das máximas, mas seu aspecto de equivaler a 

um estoque, uma provisão, de regras gerais e básicas, fundadas no método de investigação da 

verdade (e, segundo alguns – Polansky e Cimakasky – com embasamento histórico) a serem 

complementadas com regras particulares e circunstanciais, como nos indica Shapiro. 

De nossa parte acreditamos que estes últimos intérpretes, que compreendem a 

moral como um tema complexo, detendo certa singularidade e aspectos relevantes, parecem 

ser mais coerentes do que os que a compreendem somente como um estágio, um momento na 

obra do filósofo. O fato das máximas, como vimos em Shapiro, se assemelharem aos 

preceitos estoicos e o fato de, como vimos em Polansky e Cimakasky, estarem relacionadas às 

regras do método do próprio filósofo e às virtudes cardinais da tradição ética antiga, ressaltam 

e ratificam a complexidade e escopo filosófico da mesma. Por tal razão, compreendemos que 

o código moral cartesiano introduzido no Discurso não consiste numa mera circunstância ou 

o momento na obra do pensador, sendo posteriormente abandonada, ou substituída por outra. 

Além disto, acreditamos que outras passagens da obra cartesiana, como as Correspondências 

com a princesa Elizabeth e As Paixões da Alma que ainda serão alvos de análise, ratificam 

esta visão. 

 

3.2- Algumas notas sobre as Máximas da Moral expostas no “Discurso do Método” 

Observações mais específicas relativas a cada máxima do código moral 

introduzido no Discurso exigem alguns esclarecimentos preliminares.  O primeiro é que, 

segundo Descartes, a consequência da dúvida, adotada pelo filósofo como instrumento 

racional metódico na busca do conhecimento, isto é, a suspensão do juízo diante do que não 

for clara e distintamente conhecido, não pode ter sua aplicação no âmbito de nossas ações na 

vida prática. A primeira regra do método para a busca do conhecimento apresentado na 

segunda parte do Discurso é “jamais acolher alguma coisa como verdadeira que eu não 

conhecesse evidentemente como tal” 
 85

. Dessa regra, decorre a necessidade da suspensão do 

juízo diante do dubitável, o que, segundo Descartes, só é possível no âmbito teórico, dada a 
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necessidade de na vida prática agirmos e, portanto, sempre tomarmos decisões acerca do que 

nos parece verdadeiro e bom nesse campo. Embora a razão teórica possa admitir a 

irresolução, o mesmo não ocorre com a razão prática: não é possível permanecer irresoluto e 

não agir, dada a premência de nossas decisões na vida prática. Nas palavras de Descartes: 

[A]ssim, a fim de não permanecer irresoluto em minha 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 uma moral 

provisória (par provision)... 
 86

 

O segundo esclarecimento se refere à preocupação de Descartes, como podemos 

verificar na passagem acima, com a felicidade e sua relação com a racionalidade. Mesmo 

estando sob efeito da dúvida, ou seja, mesmo estando suspensos os juízos de conhecimento e, 

portanto, não podendo discernir o melhor para si, ou as verdades que o levariam a viver bem 

ou à felicidade, Descartes sugere que se viva ‘o mais felizmente possível’. Esta crença de que 

a felicidade deve ser buscada da mesma maneira como se não houvesse dúvida e estivéssemos 

numa situação ideal onde teríamos tempo para discernir as ideias mais evidentes, implica que 

a direção tomada durante a dúvida - que equivale às próprias máximas - deve comportar e 

trazer em si alguma preocupação e objetivo de alcançar tal felicidade. Em outras palavras, 

podemos afirmar daí que as máximas comportam em si mesmas uma preocupação com a ideia 

de felicidade. E uma vez que a felicidade enquanto algo que naturalmente corresponde ao bem 

do homem, corresponde a ideias claras e distintas e também a verdades e não a ideias 

obscuras e confusas e à ignorância, podemos também inferir que a felicidade comporta certa 

racionalidade e as máximas assim, por conterem uma preocupação com ela, também seriam 

nesse sentido, máximas racionais.  

Por fim, cabe ainda uma observação relativa ao fato de Descartes expressamente 

afirmar estar incerto acerca do número de máximas que compõe seu código moral introduzido 

no Discurso. Nas palavras dele, continuando a passagem acima citada: “... formei para mim 

mesmo uma moral provisória (par provision), que consistia apenas em três ou quatro 

máximas...” 
 87

. Como pretendemos mostrar através da análise das máximas, essa indefinição 

se reflete em duas possíveis interpretações: há uma passagem que indica uma quarta máxima 

que prescreve a revisão das máximas que orientam a vida dos homens e o cultivo da razão ou 
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essa mesma passagem indica apenas que Descartes revê e resume as três únicas máximas de 

seu código moral.  

 

3.2.1- A Primeira Máxima  

O conteúdo da primeira máxima, nas palavras de Descartes, é: 

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.
88

 

Vemos nesta primeira máxima algo que talvez possa ser interpretado como um 

indício do caráter racional desta moral: precisamos seguir não todas as opiniões, porém 

somente aquelas mais moderadas. Para decidirmos quais opiniões são mais moderadas, é 

necessário que se investigue e se examine o que justifica cada uma das opiniões apresentadas, 

o que já confirmaria a relevância e o uso da razão neste caso. Além disso, as opiniões mais 

moderadas são, nelas mesmas, mais uma evidência de que Descartes deseja desviar-se do 

excesso e aproximar-se de uma direção, de um caminho onde a razão prevaleça. 

O comentador Gilson defende que nesse primeiro momento há uma suspensão dos 

próprios juízos, em favor da adoção dos exemplos dos melhores homens como orientação 

para nossas ações. Segundo ele, entretanto, depois de dissipada a dúvida, a irresolução seria 

substituída por uma decisão com base no conhecimento e então surgiria o‘sábio’, que 

representaria, em última instância, o sábio estoico que, estando de posse dos verdadeiros 

princípios, conduz sua vida somente a partir das exigências de sua própria razão. Assim, uma 

máxima que era provisória, passada a ocasião da dúvida, seria substituída por outra racional: 

no lugar de seguir a opinião dos mais sensatos, o sábio segue seus próprios juízos baseados na 

razão
89

. Gilson, como vimos, é adepto da tese de que em Descartes a moral ‘par provision’ é 

temporária e, em última instância, será substituída. Se, entretanto, seguimos a interpretação de 

Shapiro, segundo a qual a moral ‘par provision’ é um conjunto de máximas básicas e 

universais, admitimos então que estas máximas não serão substituídas mas, dado seu caráter 

geral, serão mantidas mesmo depois de erradicada a dúvida: o sábio que conhece a verdade 
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também age segundo os costumes e os mais sensatos porque os costumes e as opiniões dos 

mais sensatos mudam e se acordam com a verdade que aos poucos vai sendo descoberta. A 

primeira máxima, portanto, por ter seu caráter geral (como todas as máximas introduzidas no 

Discurso) é mantida e é base para o surgimento de uma regra circunstancial que diz respeito à 

especificamente quem seguir numa situação particular. 

Cabe notar que é possível, numa primeira leitura dessa máxima, interpretá-la 

como um exemplo de conformismo cego, na medida em que ela prescreve que se siga os 

costumes de onde se vive 
90

. Entretanto, como bem explica Gilson, esse princípio que envolve 

o costume sugere ao invés de conformismo, a ideia de que os homens fazem parte de um 

grupo, de um todo, e que eles devem conviver uns com os outros e que nessa convivência os 

costumes são instituídos. Os costumes são, portanto, instituídos pelos homens e nesse sentido 

tem uma base racional que os torna universais, mas não incorrigíveis. Seguir os costumes não 

significa que os costumes tenham sido impostos mas, ao contrário, que estes são constituídos 

racionalmente nas inter relações humanas. Além disso, os costumes mudam conforme a 

verdade vai sendo racionalmente descoberta. Nesse sentido, seguir os costumes não significa 

se comportar sempre da mesma maneira, segundo um certo padrão imposto mas, ao contrário, 

significa seguir padrões estabelecidos pelos próprios homens em sua vida em comunidade. 

Diz Gilson: “O sentimento de ser parte de um todo cujo bem geral ultrapassa o nosso é a fonte 

das mais heróicas virtudes” 
 91

 . 

Logo, antes de um mero conformismo, esta máxima, nos parece estar de acordo 

com a atitude racional que a ação moral, segundo Descartes, deve se respaldar, respeitar e 

seguir. Como diz Descartes:  

[M]as porque não via no mundo nada que permanecesse sempre no mesmo 

estado e porque, no meu caso particular ... prometia a mim mesmo 

aperfeiçoar cada vez mais os meus juízos ... pensaria cometer grande falta 

contra o bom senso se pelo fato de ter aprovado então alguma coisa, me 

sentisse obrigado a tomá-la como boa mesmo depois, quando deixasse de sê-

lo, ou quando eu cessasse de considerá-la como tal.
 92

  

 

3.2.2- A Segunda Máxima  
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O conteúdo da segunda máxima, nas palavras de Descartes é: “minha segunda 

máxima consistia 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”
93

. 

Descartes recorre a uma analogia com viajantes para melhor explicar essa 

máxima. Prosseguindo, afirma:  

[O]s viajantes que, vendo-se extraviados nalguma floresta, não devem errar 

volteando, ora para um lado, ora para outro, nem menos ainda deter-se num 

sítio, mas caminhar sempre o mais reto possível para um mesmo lado, e não 

mudá-lo por razões fracas, ainda que no começo só o acaso talvez haja 

determinado a sua escolha: pois, por este meio, se não vão exatamente aonde 

desejam, pelo menos chegarão no fim a alguma parte, onde verossimilmente 

estarão melhor que no meio de uma floresta. 
94

 

À primeira leitura, poderíamos pensar que nessa máxima Descartes nada 

acrescenta em relação à primeira, apenas forneceria orientações acerca de como agir nos casos 

de dúvida: já tínhamos na primeira máxima uma prescrição do que fazer quando não fosse 

possível contar com nossas próprias ideias, isto é, enquanto os nossos juízos acerca da 

verdade estão em questão. Todavia, naquela primeira máxima, contamos ainda com um 

auxílio externo, a saber, as ideias daqueles que nos parecem mais sensatos e os costumes 

produzidos na comunidade em que vivemos. Entretanto, agora nesta segunda máxima, esta 

instância externa que nos serviria de guia de conduta parece ser completamente anulada: as 

circunstâncias não oferecem nenhuma opção para alguém que se encontra numa situação de 

ter que tomar uma decisão. Isto nos fica claro na referência de Descartes ao viajante, isto é, a 

alguém perdido no meio de uma floresta. Essa radicalização das circunstâncias práticas leva 

Descartes, portanto, a não meramente reproduzir a solução das circunstâncias anunciadas pela 

primeira máxima, mas sim a acrescentar algo novo. A questão nova que se coloca aqui, nos 

parece ser: como julgar quando, em dúvida acerca da verdade, não temos nenhuma ideia ou 

princípio a que apelar, nem nossas próprias e nem as de outros? 

Essa segunda máxima parece, portanto, levar ao extremo as circunstâncias sob as 

quais a moral ‘par provision’ emerge: situações e momentos extremos e freqüentes de nossa 

vida prática, nos quais há necessidade urgente de decisão, mesmo quando não há qualquer 

indício acerca do que seria a melhor decisão a tomar. Sem evidências que indiquem a verdade, 

                                                           
93

DESCARTES, R. (Col. Os Pensadores, 3ª Ed.) 1983, p.42 ( Discours, AT, vol.VI, p.25). 
94

Idem. (Grifo nosso). 



43 
 

as ideias claras e distintas, e sem o auxilio das ideias de outros, afirma Descartes, decide-se 

por um caminho e se mantém constante nessa decisão até que e se esta se mostrar adequada. 

Nesse caso, mantém a decisão. Caso ela se mostre inadequada, então tomamos firmemente a 

decisão por outro caminho, procedendo do mesmo modo. 

A analogia com o homem perdido em uma floresta é bastante esclarecedora. 

Trata-se de uma circunstância na qual um homem que se encontra perdido em uma floresta, 

para encontrar o caminho de volta precisa tomar uma decisão acerca de que caminho seguir, 

ao invés de permanecer imóvel, eternamente questionando-se acerca de qual seria a solução 

correta, a escolha certa. A máxima prescreve que decidir-se firmemente por algum caminho, 

ainda que o tenha escolhido de modo aleatório e ainda que não tenha evidência do mesmo, e 

prosseguir continuamente reto nele é o único meio, através do qual, no final das contas, 

examinando as consequências (se de fato o caminho o levou de volta) e eliminando todos os 

que não forem adequados, fique claro qual é o caminho correto. Desta maneira, ainda que ele 

não alcance desde a primeira decisão o lugar onde desejava, ele alcança algum lugar, que 

consistirá em um meio pra qual ao final atingir seu objetivo já que poderá com clareza ser 

eliminado se for incorreto. Esse parece ser o sentido das seguintes palavras de Descartes ao 

explicar essa segunda máxima:  

[P]ois por esse meio, se não vão exatamente aonde desejam [os viajantes 

perdidos] pelo menos chegarão ao fim a alguma parte, onde verossimilmente 

estarão melhor que no meio de uma floresta ... e assim como as ações da 

vida não suportam às vezes qualquer delonga  devemos decidir-nos por 

algumas [opiniões] e considerá-las depois não mais como duvidosa, na 

medida em que se relacionam com a prática...
 95

  

Descartes faz ainda uma última observação acerca dessa máxima que, ainda 

segundo Gilson, mostra sua proximidade com a moral estoica, em particular com o ideal 

estoico de livrar-se das paixões. Diz Descartes: “[E] isso [caminhar sempre o mais reto 

possível para um mesmo lado, e não mudá-lo por fracas razões]... permitiu libertar-me de 

todos os arrependimentos e remorsos que costumam agitar as consciências desses espíritos 

fracos e vacilantes ...”
 96

. 

Segundo Gilson, esta máxima é inspirada na moral estóica que sustenta a imagem 

do sábio como aquele que, embora procure sempre conduzir sua vida conforme sua própria 

razão, visando o melhor para sua natureza, passa por momentos de indecisão, estando 
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desprovido de ideias claras e evidentes, mas ainda assim consegue discernir que o melhor é 

decidir-se por alguma ação e não permanecer em meio á dúvida e sofrer com suas 

conseqüências, isto é, com os sentimentos que uma irresolução pode gerar. Segundo Gilson, 

portanto, essa prescrição de não permanecer  na irresolução está ligada à tese da anulação das 

paixões, tanto em Descartes quanto nos estoicos. 

Não está claro, entretanto, como veremos adiante, se Descartes de fato defende o 

mesmo objetivo estoico de conquistar a apatia entendida como a condição de não estar sujeito 

a paixões, em oposição a ser sujeito das ações. Segundo Descartes, como veremos “é somente 

delas [das paixões] que depende todo o bem e todo o mal desta vida”
 97

. Por outro lado, como 

vimos em nossa introdução, a apatia estoica, entendida como ‘euphatheiai’, não equivale a 

um estado isento de sentimentos. Ao contrário, envolve três afetos: a alegria, cautela e desejo. 

O sábio estóico encontra-se desprovido de paixões, mas não está totalmente sem afetos, sem 

algum sentimento. A tese estoica do ideal da apatia como envolvendo esses afetos e sua 

relação com a doutrina cartesiana sobre a moral será o objeto de nossa investigação ao 

examinarmos As Paixões da Alma.  

Por razões diferentes, Shapiro, no texto já aqui exposto anteriormente concorda 

com a interpretação de Gilson, segundo a qual essa segunda máxima aproxima Descartes dos 

estoicos. Nas palavras de Shapiro: “[J]ust as the second maxim calls for resoluteness in 

action, so too must the stoic sage be guided solely by his proper understanding and not turned 

by external influences”
98

. 
 

Como se percebe, Shapiro, a nosso ver corretamente, não recorre ao que seria um 

objetivo comum a ambos, a saber, livrar-se das paixões, mas sim à tese geral estoica de agir 

segundo a própria razão, segundo ela presente também em Descartes nessa segunda máxima. 

O fato de estar prescrito na máxima a resolução firme em uma direção mostraria que 

Descartes sustenta que mesmo em situações onde não se tem uma opinião formada com base 

em conhecimentos infalíveis, é a própria opinião que deve orientar uma decisão. Essa leitura 

de Shapiro parece ser confirmada pela última frase de Descartes acerca dessa segunda 

máxima quando ele afirma que a resolução o permite livrar-se do arrependimento que 
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costuma acometer os espíritos fracos que “[S]e deixam levar inconstantemente a praticar, 

como boas, as coisas que depois julgam más”
 99

.  

Por fim, podermos afirmar que essas duas máximas sugerem um aspecto 

importante do código moral cartesiano, a saber, o aspecto intencional deste. Ainda que não 

tenhamos um conhecimento seguro, metafisicamente comprovado, nossas ações devem ser 

orientadas pela decisão firme de encontrar a verdade. O que parece importar e contar neste 

caso é a intenção, isto é, o desejo de realizar o melhor julgamento possível mesmo quando 

não se possui a certeza metafísica. O ponto é que nesses casos agimos a partir do que seria 

uma verdade “moral”, isto é, uma verdade prática. Entra assim em cena, neste ponto, uma 

faculdade muito cara ao processo de produção de juízos de conhecimento para Descartes: a 

vontade, que deve sobrepor-se à indecisão do entendimento e realizar o juízo, definindo-se 

por alguma posição, opinião, ideia. Ainda com relação a essa segunda máxima, Gilson 

defende que Descartes sustenta a tese da adesão a opiniões que podem não representar uma 

verdade epistemicamente válida, mas sim uma verdade prática, uma verdade moral, afirma: 

 [A] opinião teoricamente mais duvidosa deve ser seguida quando as 

exigências da pratica requerem uma decisão imediata, e não sabemos qual é 

a mais certa. A partir do momento em que a adotamos, ainda que ela 

permaneça teoricamente duvidosa para nosso entendimento, nossa vontade 

deve segui-la tão inflexivelmente quanto se fosse evidentemente verdadeira, 

e até pode-se dizer que ela é de fato, muito verdadeira e muito certa em 

relação à nossa vontade, já que como nosso entendimento não conhece uma 

opinião melhor, não temos nenhum razão para substituí-la. 
100 

 

 

3.2.3- A Terceira Máxima  

Dando continuidade a seu código moral, Descartes apresenta sua terceira máxima, 

que nos parece ser a que indiscutivelmente evidência uma influência estoica em suas ideias 

ético morais. Eis a máxima:  

Minha terceira máxima era a de procurar sempre antes vencer a mim próprio 

do que à fortuna, e de antes modificar os meus desejos do que a ordem do 

mundo; e, em geral, a de acostumar-me a crer que nada há que esteja 

inteiramente em nosso poder, exceto os nossos pensamentos de sorte que, 

depois de termos feito o melhor possível no tocante as coisas que nos são 

exteriores, tudo em que nos deixamos de sair bem é, em relação a nós, 
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absolutamente impossível ... E creio que é principalmente nisso que consistia 

o segredo desses filósofos... pois ocupando-se incessantemente em 

considerar os limites que lhes eram prescritos pela natureza, persuadiram-se 

tão perfeitamente de que nada estava em seu poder além dos seus 

pensamentos ... que tinham neste particular certa razão de se julgarem mais 

ricos, mais poderosos, mais livres e mais felizes  do que outros homens que 

não tendo essa filosofia, por mais favorecidos que sejam pela natureza e pela 

fortuna, jamais dispõem assim de tudo quanto querem.  
101 

Antes de tudo, faz-se necessário o esclarecimento de que com a expressão “desses 

filósofos” na sentença “E creio que é principalmente nisso que consistia o segredo desses 

filósofos”. Descartes estaria se referindo, como nos mostra Gilson
102

 e Lebrun
103

, aos 

pensadores estóicos que, como vimos em nosso primeiro capítulo, são aqueles filósofos que 

pretendem harmonizar seus desejos com a ordem da natureza.  

Dessa máxima gostaríamos de destacar três pontos que além de fundamentais são 

os que claramente assemelham a moral cartesiana à moral estoica: 1) o princípio segundo o 

qual devemos buscar o controle de nossos desejos e só desejar o que depende de nós mesmos; 

2) a tese de que só o pensamento depende inteiramente de nós mesmos, e 3) a relação entre o 

controle de nossos desejos e o alcance da felicidade. 

Em relação ao primeiro item, podemos afirmar que o princípio segundo o qual 

devemos nos educar a somente desejar aquilo que está em nosso poder se relaciona com a 

ideia estoica de que o sumo bem alcançado pelo homem é sua capacidade de desprezar os 

azares da sorte. De fato, como expomos em nossa introdução, a virtude estoica é uma 

disposição intrínseca da alma que, seguindo apenas a própria razão, conduz a desejar apenas o 

que depende de nós, e não o que é dependente de fatores externos.  

Segundo Gilson, a semelhança desse aspecto da moral cartesiana com a moral 

estoica reside no preceito implicado de não desejar que as coisas exteriores ocorram a nossa 

maneira, mas aceitar a maneira como elas acontecem. Desejar apenas o que depende de nós, 

segundo Gilson, implica em não desejar interferir na ordem das coisas
104

. Desejar algo que 

não podemos alcançar seria uma atitude irracional, do ignorante, mas o sábio estoico, ao 

contrário, porque faz sempre o melhor uso de sua razão, só deseja o que está a seu alcance. 
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Shapiro comunga com Gilson a tese de que há uma influência estoica nessa 

terceira máxima, mas sua tese recorre à ideia de ordem natural. Shapiro afirma que ao propor 

e recomendar desejarmos somente o que está em nosso alcance, Descartes estaria de acordo 

com o princípio estoico de autocontrole que envolve harmoniza nosso desejo com a ordem da 

natureza. Sendo partes racionais de uma natureza racional, desejar o que está em nosso poder 

é desejar o que nossos pensamentos nos indicam como natural, ou seja, racional. Diz a 

comentadora: “[T]he stoic sage was characterized by his success at self mastery, that is, 

aligning his desires with order of nature, and this is precisely what the third maxim of the 

morale demands”
105

. 

Essa semelhança com a moral estoica nos leva ao segundo ponto que 

mencionamos acima: a tese de que só o pensamento está inteiramente em nosso poder. Um 

dos textos mais clássicos em relação a essa tese é a obra aqui já citada de Epíteto, em O 

Manual
106

. Podemos ler em sua abertura: 

De todas as coisas existentes algumas estão sob o nosso poder e outras não. 

Debaixo do nosso poder estão o pensamento, o impulso, a vontade de 

adquirir e a vontade de evitar e, numa palavra, tudo que resulta das nossas 

ações. As coisas que não estão sob nosso poder incluem o corpo, a 

propriedade, a reputação, o cargo e, numa palavra, tudo aquilo que não 

resulta das nossas ações 
107

 

 

Nessa passagem, o pensador estoico defende, portanto, a natureza racional dos 

homens, apontando nossos pensamentos como dependentes de nós. Percebemos também na 

citação supracitada uma oposição entre coisas dependentes de nós em relação a coisas que não 

dependeriam de nós, isto é, coisas externas. 

A influência dos estoicos ‘evidente no que diz respeito ao terceiro ponto 

mencionado acima, a saber, que só o controle dos desejos pode levar à felicidade, pois nessa 

passagem o próprio Descartes faz menção aos estóicos, ao dizer que “o segredo desses 

filósofos” é levar em conta os limites que a natureza lhe impõe, compreendendo que apenas 

temos poder sobre nossos pensamentos, nossas ideias.  Como vimos em nossa introdução, a 

vontade ou o desejo, para os estoicos corresponde a uma das três afecções que compõe o 

estado de apatia (euphatheiai), objetivo do sábio estoico. Nossos desejos devem ser 
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considerados como um tipo de afecção racional e por isso mesmo boa. O que queremos 

enfatizar aqui é que nesse contexto, os desejos, em última instância, representam nossos 

próprios pensamentos. Assim, a afirmação de Descartes na máxima de que só o pensamento 

depende de nós conjugada à afirmação de que devemos restringir nossos desejos ao que 

depende de nós, implica que nossa felicidade depende dos nossos pensamentos.  

Assim também, nos parece claro, estabelecido e definido que a felicidade 

igualmente depende da satisfação oriunda da harmonia entre nós (nosso desejos restritos a 

nossos pensamentos) e o mundo. Nessa mesma linha, afirmando a relação em Descartes entre 

nossa natureza, nossos desejos e o mundo, as coisas externas, Gilson afirma: “[Q]uando 

queremos apenas o que podemos adquirir, podemos adquirir tudo o que queremos; e, quando 

queremos que as coisas exteriores aconteçam como elas acontecem, elas sempre acontecem 

como queremos” 108 . 

E para confirmar a relação dessa tese cartesiana com a tese estoica, mais uma vez 

chamamos a atenção para o Manual de Epicteto onde se lê: “Não questione se os eventos 

deveriam acontecer tal como você desejaria, mas deixe ser sua vontade que os eventos devam 

acontecer tal como eles ocorrem, e você terá paz” 109. 

 

3.2.4- A Quarta Máxima  

O conteúdo daquilo que pode ser considerado como sendo uma quarta máxima é: 

[P]ara a conclusão dessa moral, deliberei passar em revista as diversas 

ocupações que os homens exercem nesta vida, para procurar escolher a 

melhor; e, sem que pretenda dizer nada sobre as dos outros, pensei que o 

melhor a fazer seria continuar naquela mesma em que me achava, isto é, 

empregar toda a minha vida em cultivar minha razão, e adiantar-me, o mais 

que pudesse, no conhecimento da verdade, segundo o método que me 

prescrevera.
110

 

Como esclarecemos no início da presente seção de exposição das máximas, o 

próprio Descartes na abertura da terceira parte do Discurso parece não se definir sobre qual 

seja o número de máximas, afirmando que sua moral “consistia apenas em três ou quatro 

máximas”. Essa afirmação sugere alguma singularidade ao que muito frequentemente se 

considera como a quarta máxima do código moral cartesiano e essa singularidade parece se 

confirmar na medida em que, ao menos aparentemente, essa passagem apenas resume as três 
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máximas anteriormente expostas. Há, entretanto, bons argumentos para defender que se trata 

de uma quarta máxima que, entretanto, engloba aspectos das outras e por isso, às vezes é 

considerada apenas como um resumo das outras três. 

O recurso expresso à necessidade do uso da razão e ao método para a busca da 

verdade exposto na segunda parte do Discurso é o que mais nos chama atenção nesse texto. 

Dois parecem ser os preceitos aqui: primeiro, passar em revisão as ações dos homens para 

decidir por aquela que pareça a mais a adequada e, segundo, cultivar a razão para buscar a 

verdade através do método. Embora não esteja claramente expresso, o primeiro preceito 

envolve a necessidade do uso da razão. Para avaliar qual a ação mais adequada é preciso 

conceber as ideias que orientam as ações humanas, compará-las e decidir acerca delas. Isto 

demanda o uso das faculdades da razão, segundo Descartes: o entendimento, responsável por 

conceber ideias e a vontade, responsável por comparar e decidir acerca das ideias. O segundo 

preceito, por sua vez, diretamente envolve a necessidade do uso da razão Mas. além disso, ao 

prescrever o uso do método na busca da verdade, relaciona o uso da razão com o código 

moral. Uma vez que o método para a busca do conhecimento exposto na segunda parte do 

Discurso corresponde às quatro máximas da moral cartesiana, e uma vez que alguns 

intérpretes mencionados anteriormente, como Polansky e Cimakasky, nos mostram a 

proximidade das regras do método com as máximas morais, é possível afirmar que, nesse 

texto dedicado ao código moral, ao ligar o uso da razão à busca da verdade Descartes pretende 

aludir à possibilidade de uma garantia racional a seus preceitos morais. Em outras palavras, 

trata-se de um aspecto que faz de sua moral, uma moral racional. 

Parece-nos, portanto, que de fato Descartes introduz uma quarta máxima que 

prescreve a revisão, segundo os padrões da razão, de todos os preceitos anteriores, assim 

como de todas as opiniões que se apresentarem. Tal máxima deste modo, seria mais uma 

evidência, como afirmamos que a primeira também pode ser, do fato desta moral cartesiana 

ser uma moral racional. Na ausência de um conhecimento da verdade, uma garantia racional 

parece ser suficiente, segundo Descartes, para a constante mudança de opinião e, 

consequentemente, de comportamento implicados na busca da verdade. Isto parece ser o que 

ele intenciona defender quando, prosseguindo no texto, afirma: 

[A]s três máximas precedentes não se baseavam senão no meu intuito de 

continuar a me instruir: pois, tendo deus concedido a cada um de nós alguma 

luz para discernir o verdadeiro do falso, não julgaria dever contentar-me, um 

só momento, com as opiniões de outrem, se não me propusesse empregar 

meu próprio juízo em examiná-las... e não saberia isentar-me de escrúpulos, 
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ao segui-las, se não esperasse não perder com isso ocasião alguma de 

encontrar outras melhores, caso as houvesse  
111

.  

Ligado a esse fato de que as máximas morais não gozam de uma garantia quanto a 

sua verdade, mas apenas quanto a sua racionalidade (que, entretanto, segundo Descartes, é o 

que permite o progresso em busca da verdade), Gilson nos chama a atenção para uma outra 

passagem da quarta máxima onde Descartes compara as máximas morais às verdades de fé. 

Diz Descartes: 

[A]pós ter-me assim assegurado dessas máximas e tê-las posto à parte com 

as verdades da fé, que sempre foram as primeiras em minha crença, julguei 

que, quanto a todas as minhas outras opiniões, podia livremente empenhar-

me em desfazer delas. 
112

 

Nesta citação, Gilson pretende mostrar que o sistema cartesiano admite como 

legítimas não apenas as crenças que envolvem a harmonia entre o entendimento e a vontade, 

como é o caso das verdades epistêmicas, mas também crenças por fé. Ele nos lembra
113

 que, 

segundo Descartes, todo juízo é um ato da vontade, e a correção do juízo depende da 

harmonia entre entendimento e vontade. Numa situação ideal, o entendimento mostraria 

(concebendo) à vontade as ideias claras e distintas cujo conteúdo é verdadeiro. A vontade 

então se inclinaria ao que lhe parece como sendo a verdade, o ou bem. Nas situações práticas, 

onde devemos agir, mas não temos ideias claras e distintas, seguimos, segundo Descartes, 

essas máximas introduzidas no Discurso que, como as verdades de fé, segundo Descartes, 

ficam à parte. Gilson pretende esclarecer o que seriam essa relação entre essas máximas da 

moral cartesiana e as verdades de fé a partir da consideração do que ocorre em situações 

sobrenaturais. Nestas, o entendimento não tem o poder de apresentar ideias claras e distintas, 

o que as tornariam incompreensíveis pela razão finita. Apesar disso, prossegue ainda o 

comentador, em virtude da ‘graça’ nossa vontade é inclinada a dar adesão a tais ideias. Destes 

argumentos, Gilson conclui que é possível pois no cartesianismo, possuir uma crença 

garantida por algo que nossa razão não compreende. Nesse sentido, Gilson conclui: “A crença 

no que a razão não pode compreender é possível, pois, no cartesianismo”
114

.  

É justo concluir da exposição das máximas expostas acima, que é possível 

falarmos de uma semelhança da moral cartesiana em relação à tradição moral estoica. 

Parecem-nos serem teses comuns a ambas: o controle de nossos desejos, a erradicação de 
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sentimentos conflituosos que representem vícios e excessos, a ação de acordo com nossa 

própria razão, a crença de que somente nossos pensamentos estão em nosso alcance, a 

felicidade ser adquirida através do uso de nossa razão, a virtude como sendo derivada do uso 

de nossa razão para alcançarmos uma harmonia interior, nosso próprio bem. Em relação ao 

código moral introduzido no Discurso concluímos que se trata de: uma moral racional, uma 

vez que suas máximas pregam e defendem expressamente o uso da razão, e de, ao menos, um 

embrião de uma ética das virtudes, de uma ética que não consiste de um conjunto de 

proibições e deveres, mas sim de preceitos gerais, baseados no bom uso da razão do homem, 

que visam à sua felicidade.  

4- CARTAS RELACIONADAS COM A MORAL NA CORRESPONDÊNCIA DE 

DESCARTES  

Além das máximas da moral provisória no Discurso, a Correspondência
115

de 

Descartes também é um momento da obra do filósofo que reconhecidamente é importante 

para nos ajudar a melhor esclarecer seus pensamentos a respeito da moral. Dentre alguns de 

seus interlocutores na correspondência que versa sobre o tema aqui tratado, podemos citar a 

princesa Elizabeth da Boêmia, Chanut, diplomata francês e amigo de Descartes, e a rainha 

Cristina da Suécia. Aqui, nos deteremos às cartas trocadas por Descartes e a princesa 

Elizabeth. Essa escolha se deu devido à pertinência dos temas abordados por ambos em 

algumas cartas que se referem diretamente a questões e teses que estamos investigando no 

presente trabalho, a saber, as duas teses da moral estoica expostas na primeira parte de nosso 

trabalho: 1) o homem sábio é virtuoso, pois seu interior encontra-se em prefeita harmonia com 

o exterior do mundo; em outras palavras, sua alma possui uma ordem que se identifica com a 

ordem do mundo, da natureza e 2) as paixões são todas más e por essa razão devem ser todas 

erradicadas.  

 

4.1- Escritos sobre as paixões que precedem as cartas  

Antes de abordar diretamente as correspondências entre o filósofo e sua 

interlocutora, julgamos conveniente expor aqui dois breves momentos de sua obra nos quais o 

tema das paixões é tratado e que antecedem ao período da correspondência. Em especial, 
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vamos expor duas breves passagens: uma dos Princípios da Filosofia
116

 e outra do Tratado 

do Homem
117

onde Descartes tece observações sobre esse assunto. Nosso intuito é demonstrar 

que nestes escritos, anteriores às cartas com a princesa Elizabeth, o filósofo possuía uma visão 

fisiológica, mais orgânica das paixões. Posteriormente, nas correspondências, com alguns 

questionamentos e desenvolvimentos em suas ideias, sua posição e modo de tratamento deste 

assunto começa a mudar e deixa de ser estreitamente fisiológico, acrescentando 

expressamente uma perspectiva moral. 

O tratado do filósofo sobre o homem data do ano de 1633, doze anos antes das 

cartas que iremos examinar em que Descartes trata do tema da moral. Lá é exposta pelo 

filósofo sua concepção de fisiologia à qual a mecânica se encontra atrelada. Nesse sentido, o 

corpo humano é exposto como uma máquina, suas faculdades, seus movimentos e 

propriedades são compreendidos e descritos de um ponto de vista físico orgânico. Nessa obra 

as paixões não são descritas de modo muito específico ou particular. Elas são associadas aos 

sentimentos interiores. Além dessas, outras expressões, tais como “humores”, “afecções da 

alma” e também “inclinações naturais” são igualmente associadas às paixões. Desenvolvendo 

suas ideias fisiológicas concernentes ao corpo humano nesta obra, as concepções das paixões 

da alegria e tristeza são por ele descritas da seguinte maneira:  

Assim, quando o sangue que vai para o coração é mais puro e mais simples, 

e ele se aquece mais facilmente que o normal, dispõe o pequeno nervo que aí 

se encontra, na forma que é necessária para causar o sentimento da alegria; e 

quando este mesmo sangue tem qualidades totalmente distintas, dispõe este 

nervo no modo necessário para produzir o sentimento da tristeza. 
118

 

 

Vemos aqui as duas paixões, tanto alegria quanto tristeza, sendo compreendidas 

integralmente numa perspectiva fisiológica. Percebemos isso vendo a presença de elementos 

biológicos ou orgânicos tais como o coração, o sangue e os nervos. Ao mesmo tempo, eles, 

pela passagem exposta, parecem desempenhar papeis chave na origem destas paixões: no caso 

de ambas as paixões o que nos é relatado como sendo a causa delas são os movimentos e 

propriedades e qualidades do sangue. No coração, vindo “puro” e “aquecido” ele interage com 
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outro elemento: o nervo, obtendo a origem da alegria. Pelo que nos é exposto, de modo 

contrário, quando o sangue estivesse “não puro” e “frio” incitaria o nervo do coração a dispor 

a paixão da tristeza.  Não notamos aqui a presença de explicações subjetivas, emotivas ou 

mesmo valores morais para estas paixões.  

Já nos Princípios da Filosofia encontramos algumas indicações também que nos 

esclarecem a concepção que o filósofo tinha sobre as paixões. Essa obra data de 1644, um ano 

antes portanto da correspondência sobre o assunto. Na quarta parte intitulada “Da Terra” 

temos uma descrição de nosso planeta e dos elementos químicos e biológicos que o 

compõem. Há nesta parte alguns parágrafos
119

 que tratam dos sentidos humanos e nos quais 

são apresentadas definições de paladar, visão e audição. No parágrafo 190, intitulado 

“Diversos tipos de sensações”
120

, Descartes oferece primeiramente uma breve explicação 

sobre o funcionamento de algumas paixões. Podemos ler no artigo:  

A grande variedade de sensações resulta primeiro das diferenças dos nervos, 

e segundo de diferenças nos tipos de movimentos de nervos particulares... 

Os nervos que vão para o coração e área adjacentes, apesar de bem 

pequenos, produzem outro tipo de sensações internas (a primeira descrita foi 

a dos apetites naturais) que abrangem todas as perturbações, paixões e 

emoções da mente, tais como alegria, tristeza, amor, ódio, etc. Por exemplo, 

quando o sangue tem uma consistência boa que expande o coração mais 

prontamente que o comum, faz relaxar os nervos levando a um movimento  

que leva a outro subseqüente e que produz no cérebro um sentimento natural 

de alegria .... Quando o sangue é tão denso, que não corre e que se dilata 

com dificuldade no coração, excita nos mesmos nervos um movimento 

diferente do precedente e que é instituído pela natureza para dar à alma o 

sentimento da tristeza, ainda que, muitas vezes, ela mesma  não saiba o que a 

entristece
121

. 

 

À semelhança com o escrito do Tratado do Homem, nessas passagens Descartes 

associa as paixões com os sentidos internos. Ele distingue dois tipos de sentidos internos: um 

primeiro que seriam os apetites naturais como fome e sede, e um segundo que seriam as 

afecções da alma e as quais são vinculadas às paixões, como alegria e tristeza. Verificamos 

que os pensamentos sobre as paixões encontram-se ainda muito preso a uma influência 

fisiológica. Mais uma vez, o movimento do sangue, bem como suas propriedades e influência 
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em órgãos do corpo humano, tais como os nervos e coração, parece ser o que explica a origem 

e causa das paixões. Não há aqui, mesmo quase uma década após o Tratado do Homem, 

nenhuma grande distinção das ideias expostas naquela obra sobre as paixões. A visão que 

permanece é fisiológica. Cabe notar que, embora mais tarde, na correspondência com 

Elizabeth e no Tratado das Paixões, Descartes retome essa explicação fisiológica das 

paixões, acrescenta a este um tratamento que as vincula à vida moral dos homens. 

Após estas exposições, passemos à análise da correspondência de Descartes com 

Elizabeth. A troca de correspondência entre eles inicia-se no ano de 1643 e vai até o fim da 

vida do filósofo, em 1649. Nas cartas que os dois trocam diversos temas são abordados, tais 

como a união corpo-alma, as paixões, e naturalmente, a conduta humana e as paixões. 

Limitaremo-nos aqui a expor as cartas cujos assuntos acreditamos se relacionem com a moral. 

Nesse sentido, as correspondências que nos interessam são mais precisamente as do ano de 

1645. Naquele ano, temos cartas dos meses de maio, agosto e setembro que podemos dizer 

são relevantes para um estudo das ideias do pensador moderno sobre a moral. A seguir, 

faremos uma breve exposição das mesmas, atentando para as questões e teses que apontamos 

anteriormente sejam as de influência estóica, sejam teses do próprio Descartes provenientes 

de outras obras.  

 

4.2- A correspondência de maio de 1645  

Podemos dizer que este seria um ‘primeiro momento’ da correspondência de 

Descartes sobre a Moral, uma vez que em algumas cartas deste período percebemos 

preocupações do filósofo em esclarecer a saúde, o bem- estar do composto alma/corpo que 

corresponde ao homem e também com as condutas e ações desse composto. As circunstâncias 

que dão início à troca de cartas sobre assuntos pertinentes à moral são a doença febril da 

princesa Elizabeth. Descartes, tomando ciência desse fato, envia-lhe uma carta em 18 de maio 

de 1645 em que tenta amenizar o sofrimento e a dor da princesa, esclarecendo o que poderia 

ser a causa da sua doença, como as paixões afetam a saúde do corpo e o que a princesa 

poderia fazer para cuidar de sua saúde. Assim, Descartes aponta a causa da doença:  

[A] causa comum da febre lenta é a tristeza, e a obstinação da fortuna em 

perseguir sua família continuamente lhe dá razões para aborrecimento... não 
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é preciso conjecturar muito e nem ser especialista nestas questões para julgar  

que é isto que representa a principal causa de sua doença.
122

 

Nesta passagem Descartes aponta a tristeza enquanto paixão como relacionada à 

febre e à doença que atinge a princesa. Aparentemente, nisso não há grandes mudanças em 

relação ao tratamento das mesmas, pois apontar as paixões como causas de efeitos somáticos 

ou modificações no corpo não chega a ser novidade na época
123

. Entretanto, uma leitura mais 

atenta, nos mostra que há aqui, além disso, uma associação da paixão da tristeza com a má 

sorte ou os infortúnios e perturbações que lhe rondavam, bem como a sua família. O pensador 

acredita que a razão que levou a princesa ao estágio de adoecimento é a tristeza oriunda dos 

infortúnios que acontecem a ela e a sua família.  

O que vale destacar aqui é o início de uma mudança de posição do filósofo em 

relação a sua compreensão das paixões. Antes destas cartas, como vimos no Tratado do 

Homem e nos Princípios, Descartes oferece uma explicação exclusivamente fisiológica, 

orgânica das paixões. Sentimentos como alegria e tristeza são entendidos nestas obras como 

meramente condicionados aos movimentos e qualidades do sangue que circula no homem, ou 

seja, às qualidades, propriedades e modificações orgânicas no corpo do homem. Logo, 

percebemos que há uma transformação no tratamento que ele emprega às paixões: agora, nas 

cartas, a origem e causa delas é explicada e relacionada a algo distinto que não seja do 

organismo humano.  

A importância dessa visão para a moral que começa a se desenvolver na carta de 

18 de maio de 1645 a Elizabeth é que, além das paixões não serem vistas meramente mais 

como movimentos orgânicos ou fisiológicos, elas passam também a serem entendidas a partir 

de determinadas circunstâncias e conjecturas e acabam envolvendo uma perspectiva que leva 

em conta a conduta humana, isto é, uma perspectiva ética. Desta maneira, as paixões passam a 

poder e, de fato, receber as qualificações de boas ou más. Não se trata de desassociar 

completamente as paixões de seus efeitos somáticos, pois eles ainda permanecem - visto que a 

tristeza lhe causa febre no corpo - mas de tentar tratar as paixões acrescentando outras 

dimensões à fisiológica: disposições talvez subjetivas, relativas à alma do sujeito e não ao seu 

corpo, mas relativas também ao mundo que rodeia o homem. 
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É por conta disto, acreditamos, que na mesma carta o filósofo recomenda como 

remédio para curar a febre da princesa, que ela encontre poder dentro de si, na força de sua 

‘virtude’, para combater os sofrimentos oriundos das desgraças que lhe acometem. Segundo 

ele, ainda nessa mesma carta, há uma distinção entre as almas comuns e as almas nobres que 

se baseia no fato de as primeiras serem escravas de suas paixões e as segundas, embora 

possam sofrer paixões até mais violentas que as primeiras, são capazes de através da razão 

dominar e conduzir suas paixões. A alma nobre é aquela cuja maior virtude é a de fazer com 

que mesmo o sofrimento contribua para sua felicidade, enquanto a alma comum é escrava de 

suas paixões e, portanto, são felizes ou tristes apenas na medida em que a ela aconteçam 

coisas prazerosas ou desagradáveis.
124

 Nas palavras de Descartes: 

Mas me parece que a diferença que existe entre as grandes almas e aquelas 

que são básicas e vulgares consiste principalmente em que as almas vulgares 

se rendem as suas paixões e são felizes ou tristes apenas se as coisas que 

ocorrem a ela não agradáveis ou não; enquanto que as outras, tem o intelecto 

tão forte e tão poderoso que  ainda que elas também tenham paixões, a razão 

mantém o domínio de tal modo que mesmo as aflições lhes são úteis e 

contribuem para a perfeita felicidade
125  

Nesta carta percebemos assim, já um indício de que a noção cartesiana de virtude 

se relaciona a disposições internas do sujeito e que ao menos as paixões da tristeza e de 

alegria, que são as paixões tratadas na carta, não dependem exclusivamente do que ocorre no 

mundo. É possível pelo uso da razão tornar uma paixão aparentemente negativa como a 

tristeza, em elemento para a felicidade. Note-se, portanto, que no que concerne ao tratamento 

das paixões, elas não são ditas boas nem más, mas é dito que podem, através da razão, ser 

parte da felicidade. Descartes não fala absolutamente aqui em erradicação das mesmas, tal 

como os estoicos defendem; ao contrário, é admitido seu bom uso se vinculado à razão.  

Descartes, nessa mesma carta, reconhecendo ser difícil a tarefa da alma virtuosa 

de suportar pacientemente as desgraças e males que lhe ocorrem sem sofrer algum tipo de 

perturbação ou sofrimento, alerta à princesa: “não sou como esses filósofos cruéis que 

desejam que seu sábio seja insensível”.
126

 Do adjetivo usado por ele “insensível”, podemos 

concluir não haver concordância ou ao menos simpatia para com a tese da insensibilidade ou 

da ausência de sentimentos que, de fato, acomete o sábio estoico, como vimos em Sêneca. Daí 
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pode-se concluir não que haja a total defesa de uma vida guiada, escrava dos sentimentos, mas 

certamente algum tratamento ou concepção diferente do que aqueles propunham. Em nossa 

análise de outras cartas, bem como da obra As Paixões da Alma em nosso capítulo posterior, 

retomaremos e esclareceremos tais pontos.  

Nos meses que se seguem à doença de Elizabeth e a esta carta há uma intensa 

correspondência entre Descartes e Elizabeth. Motivado pelo interesse genuíno da princesa em 

questões de natureza filosófica, bem como sua preocupação com a saúde dela, Descartes 

manterá com Elizabeth um constante diálogo sobre questões de natureza ético moral, sobre a 

conduta humana, tentando de todas as formas assim apaziguar o sofrimento de Elizabeth. 

Todas as cartas expostas, vale esclarecer, são do filósofo para sua interlocutora.  

 

4.3- A correspondência de agosto de 1645 

No mês de agosto do mesmo ano da carta anteriormente mencionada, temos outro 

momento relevante da troca entre o pensador e sua interlocutora. Duas cartas se destacam 

nesse período. A primeira é de 4 de agosto de 1645. Nela, Descartes (a) menciona 

diretamente Sêneca;(b) faz uma oposição entre heur (boa sorte) e beatitude (felicidade);(c) 

retoma e expõe novamente as máximas da moral provisória exposta no Discurso; e (d) 

relaciona a beatitude com sua ideia de virtude. Trataremos a seguir destes pontos. 

Sobre a menção a Sêneca, Descartes houvera recomendado à princesa a leitura da 

obra de Sêneca - a qual examinamos brevemente em nosso primeiro capítulo - A Vida Feliz. 

A carta, no entanto, é iniciada com o pensador demonstrando estar arrependido da 

recomendação à princesa. Cito Descartes:  

Quando escolhi o livro de Sêneca, ‘De vita Beata’, para propô-lo a Vossa 

Alteza como assunto que lhe poderia ser agradável, só tive em vista a 

reputação do autor e a dignidade da matéria, sem pensar na maneira como 

ele a trata, a qual, havendo-a depois considerando, não achei bastante exata 

para que merecesse ser seguida. Mas, a fim de que Vossa Alteza possa julgar 

mais facilmente, procurarei explicar aqui de que modo me parece que esta 

matéria deveria ser tratada por um filósofo como ele...
127
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Aqui Descartes demonstra, literalmente, duas vezes, não estar de acordo com as 

ideias de Sêneca: uma quando diz que depois de ter considerado a maneira como ele trata do 

assunto da obra julgou que a mesma não merecia ser seguida, e outra, quando diz que irá 

explicar como o assunto deveria ter sido abordado.  

Após esta advertência, temos então o item (b) acima mencionado: Descartes opõe 

‘vivere beate’ de‘vivre heureusement’. A primeira expressão é tal como Sêneca empregou em 

sua obra e diz respeito à beatitude, ou a felicidade no sentido mais pleno, segundo as ideias 

morais que o pensador estoico defende. Assim, Descartes afirma que poderia traduzir tal 

expressão para o francês por ‘vivre heureusement’ (viver felizmente). Ocorre, entretanto, 

como ele alerta, que heur (radical da palavra) significa ‘boa sorte’, e sorte, Descartes 

relaciona com as coisas do mundo que estão fora de si e, portanto, fora de seu controle. Logo, 

essa segunda expressão não traz em si um mesmo sentido da beatitude de Sêneca ou da 

felicidade suprema almejada; traz, ao contrário, uma “felicidade” em grau menor, atrelada à 

sorte. Aqueles “favorecidos pela fortuna”, isto é, os que alcançassem essa felicidade - que 

depende da sorte - a quem acontecem coisas boas sem as terem buscado, não seriam sábios, 

mas apenas felizes nesse sentido de uma felicidade atrelada à fortuna. Uma felicidade, 

contudo, que como percebemos na carta é, segundo Descartes, oposta à verdadeira felicidade 

que seria a beatitude do sábio: um sentimento que não depende da sorte de modo algum, mas 

depende tão somente de um contentamento do espírito. Afirma Descartes na carta: “[V]ivere 

beate, viver  em beatitude  não  é  outra  coisa  senão  ter  o espírito  perfeitamente  contente  e   

satisfeito” 
128

. 

Dando desenvolvimento a essas explicações, ele expõe com mais detalhes o que 

seria este contentamento atrelado à beatitude, identificando dois tipos distintos de elementos 

relacionados à felicidade: primeiro as coisas que dependem de nós, como a virtude e a 

sabedoria e segundo, as coisas que não dependem de nós, tais como honras, riquezas e 

saúde
129

. Descartes associa o contentamento da beatitude dos sábios a esta primeira espécie de 

coisas - aquelas cuja realização dependem de nós tais como sabedoria e virtude. Lançando 

mão de uma analogia com vasos cheios de líquido, o pensador moderno diz, por exemplo, que 

um homem pobre, embora não disponha de tantos bens ou de tanta fortuna, pode possuir um 

contentamento igual à de um homem rico, pois este contentamento que está em jogo consiste 
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na “plenitude e  realização de seus desejos regrados segundo a razão”
130

. Assim como um 

vaso pequeno cheio de líquido é tão cheio quanto um vaso grande cheio de líquido, embora o 

primeiro contenha menos líquido que o segundo, os mais pobres e prejudicados pela sorte 

podem ficar inteiramente satisfeitos como os mais ricos, embora não possuam tantos bens, já 

que esse contentamento depende exclusivamente do uso correto da razão. Descartes descarta 

assim as coisas que não dependem de nós, ou seja, as coisas provindas da sorte como sendo 

fonte da verdadeira felicidade. Diz inclusive que a busca desse outro tipo contentamento - 

resultante de coisas que não dependem de nós, de coisas que dependem da sorte, - seria 

“supérfluo”, pois se não depende de nós, tal busca seria inútil
131

. 

Aqui, não podemos deixar de verificar, na noção de beatitude como de 

contentamento do espírito defendida por Descartes, ecos da terceira máxima da moral 

provisória exposta por ele no Discurso, o que, aliás, será explicitamente notado pelo filósofo 

logo a seguir, quando retomará as máximas apresentadas nesse texto. A terceira máxima 

pregava que deveríamos atentar antes para nós mesmos do que para a sorte. É justo também 

lembrar que a característica da noção de beatitude cartesiana se assemelha às ideias estoicas já 

vistas por nós de Epíteto em seu Manual, bem como de Sêneca, que pregavam que 

deveríamos nos afastar das coisas que não dependem de nós, como a sorte.  

Após ter nos mostrado do que trata esse contentamento do espírito e esclarecido 

que coisas são determinantes para obtê-lo (aquelas que dependem de nós), Descartes afirma 

então que para alcançar a felicidade sem depender de ninguém ou de nada basta observar 

algumas coisas: “[À]s quais se relacionam as três regras da Moral que estabeleci no discurso 

do Método” 
132

.  

É desta maneira então que as máximas reaparecem na correspondência de 

Descartes - o que equivale ao item estabelecido (c) de nossa análise. Oito anos se passaram 

desde os escritos do Discurso, e convém analisar aqui se houve ou não mudanças neste 

período. Uma primeira observação que podemos fazer é que pelas próprias palavras 

escolhidas pelo filósofo não se trata de uma segunda exposição das máximas. Não se trata 

nem de uma exposição das máximas, elas mesmas. Trata-se somente de “[C]oisas às quais se 

relacionam as três regras”. Assim, talvez seja justo concluir que não se trata de uma retomada 

                                                           
130

Idem. 
131

 DESCARTES, R. Cartas (Os Pensadores 3ª Ed.) 1983, p 306. (Correspondence Juillet 1643 - avril 1647, 

AT. vol IVOL. p 265). 
132

Idem. 



60 
 

das máximas, mas da exposição de características ou atributos das mesmas. Vejamos se, de 

fato, se constata isso. Observamos também que aqui, ao invés de serem quatro máximas como 

pode parecer no Discurso, ele deixa claro tratar-se somente de três regras. Como vimos, não é 

certo se há uma quarta máxima no Discurso ou se o que muitas vezes é considerada como a 

quarta máxima é apenas uma retomada geral de todas as máximas. Descartes deixa indefinido 

o número já que anuncia no Discurso que serão “três ou quatro” máximas. 

No que tange o primeiro item relacionado à primeira máxima, Descartes nos diz: 

“[Q]ue sempre por servir-nos da melhor maneira possível de nosso espírito, para conhecer o 

que devemos ou não fazer em todas as ocorrências da vida”
133

. No Discurso do Método, a 

primeira máxima se referia à condução de nossas ações segundo as leis e costumes de nossos 

respectivos países, bem como das opiniões mais moderadas e provenientes dos homens mais 

sensatos, sem excessos. Não vemos agora nenhum traço equivalente a tais recomendações. 

Pelo contrário, o que parece haver aqui é uma forte defesa do uso de nossa própria razão, ou 

nas palavras dele: “de seu próprio espírito” como sendo o melhor instrumento para direcionar 

as nossas ações e a regulação de nossas vidas e não o recurso ao espírito dos outros, dos mais 

moderados ou sensatos. Mas, se atentamos para o que diz essa primeira máxima do Discurso, 

vemos que nela, além de recomendar a observância das leis, dos costumes e das opiniões dos 

mais moderados, Descartes afirma: 

[C]omo prometia aperfeiçoar cada vez mais os meus juízos, e de modo 

algum torná-los piores, pensaria cometer grande falta contra o bom senso se 

pelo fato de ter aprovado então alguma coisa, me sentisse obrigado a tomá-la 

como boa ainda depois, quando deixasse talvez de sê-lo, ou quando eu 

cessasse de considerá-la como tal 
134

 

Se é assim, parece que Descartes desde o Discurso, em sua primeira máxima, aceita seu 

próprio espírito, sua razão, como a fonte última para direcionar suas ações. Apesar do 

conselho de seguir os costumes, as leis e os mais moderados, Descartes não abre mão da 

possibilidade de avaliá-los e caso a avaliação seja negativa, dispensá-los. Descartes, portanto, 

não estaria aqui na carta se afastando do que disse no Discurso. 

Além disso, nos parece que, ao decidir-se em circunstâncias de dúvida, como diz a 

primeira máxima, por seguir as opiniões dos mais sensatos, as leis e aos costumes do país 

pode equivaler ou supor, em última instância a nos servir da melhor maneira de nossa própria 
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razão. Assim, essa passagem da carta à Elizabeth, segundo nosso entendimento, não seria 

incompatível com a primeira máxima original. Talvez possamos falar aqui numa 

transformação, ou melhor, numa particularização. Vejamos o caso das outras máximas para 

concluir melhor nessa direção.  

Note-se, ainda, que a recomendação do uso da razão tendo em vista alcançarmos a 

melhor vida possível, pode ser entendida aqui como um traço da filosofia ética do estoicismo 

presente nas ideias de Descartes. 

No que concerne à segunda das regras apresentadas na carta à Elizabeth, que se 

relaciona à segunda máxima do Discurso, afirma Descartes:  

A segunda, que mantenhamos a firme e constante resolução de executar tudo 

quanto a razão nos aconselhar, sem que nossas paixões ou nossos apetites 

nos desviem; e é a firmeza desta resolução, que creio que dever ser tomada 

pela virtude, embora eu não saiba de alguém mais que a tenha alguma vez 

explicado assim 
135

 

Neste caso não parece haver diferença em relação à segunda máxima descrita no 

Discurso. O que nos chama a atenção é o aparecimento de uma definição do filósofo para a 

noção de ‘virtude’, identificada como “[A] firme e constante resolução de executar tudo que 

nossa razão nos aconselhar”. Aqui, nesta definição, constatamos, mais uma vez, a forte defesa 

da “resolução”. A ideia de evitar-se a irresolução também aparece no Discurso quando 

Descartes nos dá como exemplo o viajante perdido no meio de uma floresta. Para encontrar 

seu objetivo, é necessário evitar a irresolução, pois essa deixaria o viajante perdido imóvel; 

mas, ao contrário, é necessário que ele se decida firmemente por alguma direção. Ainda que 

esta seja incorreta. O fato de a citada decisão ser levada até o fim mostrará sua incorreção 

(caso seja incorreta) o que possibilitará decidir-se por outra direção e, assim, sucessivamente, 

até que tome a direção correta e se encontre o objetivo.  

Entendemos que a definição de virtude aqui exposta pelo filósofo equivale 

diretamente à capacidade de sermos resolutos, firmes e decididos em nossas ações porque 

fundadas em justificativas racionais. Em outras palavras, a resolução envolve necessariamente 

o uso de nossa razão. Nesse ponto podemos dizer que Descartes, por um lado, se aproxima do 

estoicismo, na medida em que, segundo esta tradição, a ação virtuosa é aquela que se orienta 

pela razão. Por outro lado, se afasta na medida em que para o estoico, mas não para Descartes, 
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ao menos expressamente, a razão natural no homem é a mesma razão que governa a natureza 

de todas as coisas do Universo. Nesse sentido, o homem virtuoso é aquele que age conforme a 

natureza, isto é, conforme a razão governa toda a natureza. A virtude no sistema cartesiano 

parece-nos ser muito mais simples, isto é, não se comprometer com uma tese metafísica mais 

forte acerca da racionalidade do universo. Ela parece depender tão somente de disposições 

internas e subjetivas do firme e resoluto uso de nossa razão. 

Por fim, em relação à terceira máxima do Discurso, na carta de 4 de agosto de 

1645, a Elizabeth, o pensador nos diz: 

[Q]ue consideremos enquanto nos conduzirmos assim, o quanto pudermos, 

segundo a razão, que todos os bens que não possuímos encontram-se 

também inteiramente fora de nosso poder, tanto uns como outros, e que por 

esse meio, nos acostumemos a não desejá-los;... como seguimos sempre o 

conselho de nossa razão, nada omitimos do que estava em nosso poder.
136

 

Aqui temos novamente, como no início da carta, a defesa de que não devemos 

desejar o que não possuímos, na medida em que essas coisas estão fora de nosso poder. A 

razão nos conduziria para somente desejarmos o que está em nosso poder e, nesse sentido, 

alcançarmos a felicidade no sentido de beatitude mencionado acima. Em relação à máxima 

original, não se trata de uma transformação da mesma. Há também semelhanças assim como 

as duas primeiras.  

Percebemos assim uma forte ligação e mesma identidade entre as noções de 

beatitude e virtude em Descartes. Tais noções por vezes parecem se confundir uma com a 

outra, o que nos leva ao item (d). Ambas as noções envolvem o uso da razão para bem 

conduzirmos nossos ações e desejos. A virtude consistiria em seguir a razão de modo a dirigir 

os desejos somente àquilo que está em nosso poder, obtendo assim: contentamento de nosso 

espírito e a própria beatitude. Parece então que a beatitude (ou felicidade nesse sentido) é uma 

consequência necessária da virtude, mas não se identifica com ela. 

Pelo que foi exposto por Descartes, poderíamos então por oposição, imaginar 

igualmente que não seguindo nossa razão, isto é, - estando, portanto, sobre efeitos de nossas 

paixões - desejamos coisas que estão fora de nosso controle. Nesse caso, aparentemente, não 

teríamos chance de alcançar um contentamento de espírito ou a beatitude. Entretanto, ele nos 

esclarece, na mesma carta, logo a seguir, que: “[N]em todas as espécies de desejo são 
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incompatíveis com a beatitude...”
137

. O que sugere que, diferentemente dos estoicos, para 

Descartes as noções supracitadas de virtude ou mesmo beatitude, felicidade, não devem ser 

tomadas como radicais. Em outras palavras, virtude e beatitude, podem admitir desejos. 

Embora, como vimos, é sugerido que estes devam ser manejados pela razão. Manejados, mas 

não erradicados, como querem os estoicos. Ainda prosseguindo na carta, Descartes afirma: 

“[N]ão é também necessário que nossa razão jamais se engane”
138

.  

Essa segunda afirmação, especialmente, pode nos remeter à ideia, já antes vista 

por nós no capítulo dedicado ao Discurso, de que para Descartes há uma certeza no âmbito 

moral que não é da ordem da certeza epistêmica, infalível. Assim, parece que Descartes 

sustenta que o que importa na ação virtuosa é a decisão de agir segundo a razão, o que 

significa que mesmo na ausência de uma ideia clara e distinta acerca de como agir, uma ação 

pode ser virtuosa, pois é a intenção do agente que a caracteriza como tal. O filósofo é bem 

claro quando diz que “não é necessário que nossa razão jamais se engane”; dito em outros 

termos, ela pode se enganar. Assim, segundo Descartes, a virtude, e a beatitude consequente a 

ela supõem o melhor uso possível da razão, isto é que tenhamos a intenção de fazer o uso 

correto da razão, e não que de fato façamos o uso ‘correto’, ‘indefectível’ da razão, visto 

admitir que muitas vezes erramos quanto ao que é o correto uso da razão. Sobre essa 

divergência na noção de virtude cartesiana com outras tradições filosóficas, em especial com 

a noção aristotélica - que por sua vez influenciou a estoica - citamos Shapiro: 

Descartes’s account of virtue differs from Aristotle’s in an important respect. 

On the Aristotelian account, virtue requires the world cooperate with our 

intentions… If we mean well but do harm, we have morale failed. For 

Descartes… good intencions are sufficient for virtue…
139

 

[V]irtue or living in agreement with nature [para os estoicos] is a matter of 

having a proper understanding of the world…to be virtuous, all one’s 

judgment must be true, and one must have  a complete  understanding of the 

world. … his [Descartes] account of virtue is much less demanding. For him 

to be virtuous does not require true judgments; it does require that we strive 

to judge well and to act on our best judgments.
140
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Como nos esclarece essa comentadora, a concepção de virtude cartesiana difere 

tanto de Aristóteles quanto do estoicismo pelo menos nos seguintes aspectos: para  o primeiro  

o mundo deve comungar com nossas ações. Não bastam nossas intenções: a consequência 

delas deve ser boa. E para o segundo, a virtude de alguma forma supõe um conhecimento do 

mundo. A virtude é o uso correto da razão que é compartilhada por toda a natureza. Como 

verificamos na exposição de Descartes na referida carta, o fato de a razão equivocar-se não 

parece comprometer a beatitude ou o contentamento do espírito. Ele nos esclarece então: 

“[B]asta que nossa consciência nos testemunhe que nunca carecemos de resolução e virtude 

para executar todas as coisas que julgamos as melhores”
141

. Logo, para ser virtuoso e assim 

ter o verdadeiro contentamento, a verdadeira beatitude, basta que nossa consciência saiba que 

fizemos o melhor que podíamos segundo nossa razão. 

Outra carta importante deste período é a carta de 18 de agosto de 1645. Nessa 

carta dá-se continuidade ao desenvolvimento das noções de “beatitude”, “virtude” e a essas 

acrescenta-se e associa a noção de “sumo bem” ou “soberano bem”. Aqui Descartes fala 

novamente da obra de Sêneca, tratando mais especificamente de cada capítulo da obra que 

recomendara à princesa. De modo geral, ele critica quase todas as partes do livro, dizendo que 

suas explicações lhe parecem muito obscuras, sobretudo no que se refere ao capítulo terceiro, 

na medida em que suas explicações têm como base a “natureza”, mas não esclarece o que 

entende por natureza. Por exemplo, em que sentido “natureza” seria oposto a “[I]nclinação 

natural” que, em princípio, leva não à virtude, mas à voluptuosidade
142

. Essa rejeição de 

Descartes envolve implicitamente sua rejeição da concepção estoica de uma razão universal, 

que, como vimos acima, é um dos elementos que afastam a ética cartesiana da estoica.  

Ainda em sua crítica a Sêneca, Descartes afirma que o quarto e o quinto capítulos 

são, de um modo geral, pouco explicativos na medida em que praticamente apenas repetem o 

que foi dito nos capítulos anteriores, sem desenvolvê-lo. O único ponto no qual ele alega 

concordar aparece no primeiro capítulo, no qual Sêneca afirma que devemos considerar os 

conselhos e as opiniões dos mais sábios usando, entretanto, a razão para avaliar estas mesmas 

opiniões
143

. Aqui, como vimos, o texto de Sêneca se assemelha tanto à primeira máxima da 
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moral apresentada no Discurso, quanto àquilo que foi dito a respeito dela na carta de 4 de 

agosto de 1645. Vimos que lá se advertia que devíamos servir-nos da melhor maneira 

possível de nosso espírito para então saber o que fazer em cada circunstância. Isto nos parece 

ir ao encontro do que Sêneca prega, pois: tanto em seguir as opiniões dos mais sábios quanto 

para avaliar estas mesmas opiniões, nos servimos de nosso espírito que, em última instância, é 

responsável por determinar o que fazer numa circunstância específica. Desse modo evidencia-

se, mais uma vez, uma relação de semelhança das máximas cartesianas com alguma ideia ou 

característica dos pensamentos estoicos acerca da moral.  

Prosseguindo, Descartes discute o que Aristóteles, Zenão e Epicúrio entendem 

pela expressão “soberano ou sumo bem”, no intuito de compreender a rejeição de Sêneca com 

relação às concepções que assimilam a voluptuosidade à beatitude. Mas antes mesmo de 

discutir a concepção desses autores, Descartes se dispõe a esclarecer sua própria concepção e 

o faz introduzindo claramente uma distinção entre o que seria o soberano bem que e o que 

seria a consequência de nossas ações. A beatitude, diz ele, como havia deixado implícito na 

carta anterior, não é o sumo bem, mas a consequência deste. A beatitude é o contentamento do 

espírito que advém subsequentemente da ação orientada pelo soberano bem. O soberano bem, 

ao contrário, não é a consequência da ação, mas é o que orienta a ação virtuosa. 

Quanto ao que, segundo ele, sustenta Aristóteles acerca do que seria o soberano 

bem, Descartes rejeita como inútil para explicar seu significado. Segundo ele, Aristóteles 

considera o soberano bem todas as perfeições (do corpo e da alma), isto é, toda a natureza 

humana em geral, o que não permite distinguir no homem o que é o bem e o que não é. Trata-

se de um tratamento geral demais para ser explicativo.
144

 

Acerca da noção de Zenão daquilo que venha a ser o soberano bem, Descartes, ao 

contrário do que diz com relação à do estagirita, concorda em vários pontos. Segundo 

Descartes, o pensador considerado o fundador do estoicismo se refere à característica peculiar 

dos homens, a saber, o livre- arbítrio, para identificar a virtude com o soberano bem: dentre os 

bens que se pode obter, a virtude é o único que depende de algo que só os homens têm: a 

liberdade. Essa ideia de que a virtude é algo que depende só de nós mesmos e que diz respeito 

unicamente ao uso livre da razão está presente também, como vimos, na carta anterior à 

Elizabeth. Descartes, entretanto, discorda de Zenão em outro aspecto: segundo ele, Zenão 
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opõe e exclui radicalmente virtude e voluptuosidade
145

. Todo prazer seria inimigo da virtude, 

o que Descartes, também como já mencionamos anteriormente, não aceita. Segundo o 

pensador moderno nos diz nessa carta de 18 de agosto, só seria possível tratar igualmente 

todos os vícios e prazeres e considerá-los todos opostos à virtude se considerássemos o 

homem como um espírito inteiramente separado do corpo e não, como ele próprio considera, 

o homem como um composto de uma mistura íntima entre o corpo e alma. 

Com relação a Epicúrio: segundo Descartes, este considera um sentido ampliado 

de “voluptuosidade” que envolve não apenas os prazeres do corpo, mas a todo contentamento 

do espírito. Mais ainda, diz ele que Epicúrio acerta quando afirma que o fim a que tendem 

nossas ações é esse contentamento do espírito. Descartes pretende aqui opor sua concepção de 

vida virtuosa (e, segundo ele, a de Epicúrio), à concepção do que seria uma ética dos deveres: 

“[P]ois ainda que o exclusivo conhecimento de nosso dever nos pudesse obrigar a praticar 

boas ações, isto não nos faria, entretanto, gozar de qualquer beatitude se daí não nos adviesse 

nenhum prazer”
146

. Claramente Descartes aqui se posiciona por uma ética que leva em conta 

as consequências da ação (a beatitude, o contentamento do espírito) como motor da ação 

virtuosa em oposição a uma ética segundo a qual o motor da ação virtuosa é simplesmente o 

conhecimento do dever. 

Descartes conclui a carta, reiterando à princesa o que já havia dito acerca do quê 

seriam, segundo ele, a virtude e a beatitude, com as seguintes palavras:  

[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.
147

  

A beatitude é o contentamento, a felicidade que se segue à ação virtuosa que 

consiste, como vimos, na vontade “[F]irme e constante de executar tudo o que julgamos ser o 

melhor e empregar toda força de nosso entendimento em bem julgar”. Esse contentamento é, 

segundo Descartes, por um lado, a consequência da vida virtuosa e, por outro lado, o que 

motiva a vida virtuosa
148

. Como explica Descartes, através de uma analogia com o tiro ao 

alvo: assim como suscita-se o desejo de atirar certeiramente ao alvo quando se oferece um 
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prêmio, a virtude é o alvo, aquilo que se quer atingir, e o contentamento do espírito a 

consequência, o prêmio que só pode ser adquirido se o alvo for atingido. Nesse sentido, a 

relação entre virtude e beatitude é assim explicada por ele:  

[P]ara haver contentamento que seja sólido é preciso seguir a virtude, isto é, 

ter uma vontade firme e constante de executar tudo o que julgarmos ser o 

melhor e empregar toda a força de nosso entendimento em bem julgar.
149

 

Nesta passagem não vemos senão as ratificações das ideias já expostas 

anteriormente: a beatitude como contentamento do espírito, o contentamento como o que 

motiva a ação virtuosa na medida em que é uma consequência desta. Há, nesse aspecto, uma 

semelhança com a concepção de Sêneca: a identificação da felicidade (beatitude) com o 

contentamento do espírito, e a tese de que a virtude - condição para o contentamento - 

equivale ao emprego firme e decidido de nossa razão. Porém, como expusemos, a concepção 

cartesiana se afasta da estoica em outro aspecto: a virtude cartesiana depende tão somente da 

razão humana e não de uma conformidade desta com a razão universal da natureza ou do 

mundo. Sobre isso, a comentadora Shapiro nos esclarece: “… [F]or him (Descartes) virtue 

does not require that our best judgments be corrects ones. On Descartes’s account, virtue 

consists in resolutely acting in accord with what we judge to be the best”
150

. 

 

4.4-A correspondência de setembro de 1645 

O último momento então da correspondência de Descartes sobre o tema da moral 

que nos propomos aqui a expor são duas cartas de setembro daquele mesmo ano, 1645. No 

documento que data de 1º de setembro, ele desenvolve mais uma vez o que considera como 

sendo a felicidade (ou beatitude) e a virtude. Acrescenta ele agora, devido a questionamentos 

da princesa, alguns pensamentos sobre a influência do corpo com relação a ambas as noções: 

[V].A observou muito bem que há moléstias que, tirando o poder de 

raciocinar, tiram também o de gozar de uma satisfação de espírito racional; e 

isto me informa que aquilo que disse em geral de todos os homens só deve 

ser entendido quanto aos que possuem o livre uso de sua razão, e com isso 

sabem o caminho que é preciso trilhar para chegar a esta beatitude. Pois não 
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há quem não deseje tornar-se feliz, muitos, porém não conhecem o meio; e 

amiúde a indisposição que há no corpo impede que a vontade  seja livre.
151

 

Assim, Descartes vê a felicidade como algo que todos os homens procuram. E, 

como já vimos antes, alcançar a felicidade, isto é, o contentamento do espírito está 

essencialmente ligado ao uso firme da razão. Por sugestão de Elizabeth, Descartes admite 

agora que esse uso firme da razão pode ser inibido por indisposições do corpo. Isso porque, 

nesses casos, nossa vontade não tem a liberdade necessária para avaliar as ideias. 

Uma ação virtuosa, portanto, segundo Descartes, gera prazer em nós. Esses 

seriam, de acordo com ele, de duas espécies: os que são apenas do espírito e os que são do 

espírito enquanto ligado ao corpo. A diferença mais importante entre eles, diz Descartes, é 

que primeiros podem ser imortais como a alma, o espírito, e os segundos são passageiros já 

que o corpo está sujeito a uma mudança perpétua. Além disso, visto que os prazeres ligados 

ao corpo estão ligados às paixões e visto que essas nos fazem imaginar certas coisas como 

muito melhores do que realmente são, isto é, nos levam a superestimar certas coisas, esses 

prazeres ligados ao corpo são os prazeres que podem nos enganar e levar à tristeza. E assim, 

posteriormente, nascem em nossa alma os arrependimentos e os desgostos. Por outro lado, os 

prazeres do espírito comumente são os mais louváveis já que muito frequentemente se apóiam 

na razão. Entretanto, Descartes admite que esses prazeres do espírito são capazes, em menor 

proporção, também de nos enganar na medida em que podem, como no exemplo do prazer de 

maldizer, ser fundados em opiniões falsas. No caso da maledicência, fundado na falsa opinião 

de que se será mais estimado se outros forem menos estimados.  

A tarefa da razão é, então, segundo Descartes, examinar o real valor dos bens que 

buscamos alcançar em nossas ações do dia a dia, em nossa conduta
152

. Cabe à razão, portanto, 

examinar qual o bem ou a perfeição em que se baseia o prazer que tiramos em nossas ações. A 

razão aparece, portanto, como manejando e domando as paixões para que possamos nos 

conduzir em nossas vidas, sem termos arrependimentos e com satisfação interior genuína. 

Não há erradicação das paixões; elas parecem, nesse sentido, aliadas à razão para nos 

proporcionar satisfação em nossa alma. 
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Cabe ainda uma outra observação acerca dessa carta. A instância corpórea que no 

nos Princípios (1644) e no Tratado do Homem (1633) era exposta por Descartes como 

somente um fundamento, uma base para o funcionamento orgânico e fisiológico das paixões, 

agora é compreendido enquanto parte de uma conjectura moral, na medida em que não é 

somente um corpo fisiológico, mas encontra-se ligado a uma alma, compondo com ela um 

sujeito moral. Como vimos na carta de 18 de agosto de 1645, e aqui endossado, o corpo é 

elemento causador de contentamento, de felicidades, visto que as paixões, entendidas sob a 

perspectiva da conduta humana, podem ser fonte de prazer genuíno desde que controlada pela 

razão, gerando assim a beatitude, fim último dos homens. O que evidencia, além do 

afastamento de Descartes com relação às doutrinas que pretendem erradicar as paixões, senão 

uma mudança de postura do filósofo com relação aos textos anteriores, ao menos um maior 

desenvolvimento de sua concepção de corpo humano atrelando-o agora à alma e, assim, à 

vida moral. 

Por fim, cabe aqui a carta de 15 de setembro de 1645.
153

 Neste documento o 

autor parece alcançar importantes conclusões. Tentando responder a um questionamento da 

princesa Elizabeth de como devemos fortalecer nosso entendimento para podermos escolher o 

melhor em nossas ações, Descartes afirma que são necessárias somente duas coisas para o 

bom uso de nossos juízos ou para bem julgarmos as coisas. A resposta ao questionamento de 

Elizabeth esclarece o que até aqui ficou sem explicação: com base em que a razão avalia a 

real perfeição dos bens desejados? Segundo Descartes, essa base consiste em: o conhecimento 

da verdade e termos o hábito de lembrar e concordar com esse conhecimento sempre que as 

circunstâncias exigirem
154

. Entretanto, diz Descartes, “[P]orque  ninguém exceto Deus 

conhece tudo perfeitamente, nós  temos que nos contentar em conhecer aquilo que nos é mais 

útil”.
155

 

Note-se aqui que Descartes parece dar um passo importante para o esclarecimento 

de sua posição: o que em última instância norteia a conduta moral humana não é propriamente 

a verdade (pois essa só é conhecida por Deus), mas sua utilidade. Note-se ainda que, agora, 

retomando a discussão do capítulo primeiro acerca da provisoriedade ou não da moral 

apresentada no Discurso, parece ser possível tomar uma posição. Como vimos, a 
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interpretação segundo a qual a moral apresentada no Discurso é temporária, provisória se 

baseia na suposição de que Descartes pretenderia, em seu sistema, alcançar a verdade e assim 

poder substituir essas máximas ao concluí-lo. Vê-se, entretanto, que esse não parece ser o 

pressuposto de Descartes. Se só Deus tem conhecimento da verdade, diz ele, a conduta 

virtuosa dos homens jamais seria orientada por seu conhecimento da verdade, mas sim pela 

utilidade de certas “verdades”.
156

  

É interessante ainda notar, que, como veremos a seguir, essas “verdades” que 

podemos conhecer e nos são úteis. Sendo também a base de todo o sistema cartesiano: a 

existência de Deus, a distinção da alma com relação ao corpo (de tal modo que pode subsistir 

sem ele), a imensidão da extensão e o pertencimento a algo que transcende as 

individualidades. Cabe lembrar, ainda a esse respeito, que embora segundo Gilson
157

 o 

conhecimento da metafísica e da física cartesiana sejam essenciais para a moral cartesiana, 

visto que Descartes admite não serem propriamente conhecimento, o que parece essencial 

para a moral não são verdades metafísicas, mas a utilidade de certas teses metafísicas para a 

moral cartesiana. Não nos deteremos em investigar as consequências dessa tese da utilidade 

em oposição ao conhecimento perfeito dessas “verdades” para o sistema total de Descartes, 

visto que para entendermos o que seria a moral cartesiana nos basta a ideia de que os critérios 

a partir dos quais o homem virtuoso racionalmente examina a perfeição dos bens que deseja é 

o critério da utilidade. Como veremos, a relação entre essas teses da física e da metafísica 

cartesianas e sua concepção moral é retomada por Descartes no prefácio do Princípios da 

edição francesa e, portanto, três anos depois de sua primeira publicação quando sua visão do 

corpo aparece ainda como puramente fisiológica e dois anos depois dessa carta a Elizabeth.  

A primeira e principal dessas verdades, segundo o pensador, é que existe um Deus 

cujas perfeições são infinitas, cujo poder é imenso e cujos decretos são infalíveis. Também 

dele pode ser dito que todas as outras coisas dependem. A segunda coisa é a natureza de nossa 

alma: que ela é distinta e independe de nosso corpo, sendo mais nobre do que ele e capaz de 

sentir inúmeras satisfações que não se encontram nesta vida. A terceira, a imensidão da 

extensão do universo, tal qual foi exposta pelo pensador na terceira parte dos Princípios da 

Filosofia. E, finalmente, a quarta: embora cada indivíduo seja distinto de outro, nenhum 

subsistiria sem outros e, nessa medida, somos cada um de nós, parte de um todo.  
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A primeira dessas verdades é útil porque nos ensina a aceitar calmamente e 

mesmo de certa forma nos alegrar no sofrimento já que consideramos assim o que ocorre 

como expressão. A utilidade da segunda reside no fato de nos permitir não ter medo da morte 

e desprezar os prazeres que dependem apenas da sorte no mundo em que vivemos. A terceira 

nos serve porque, admitindo a imensidão da extensão do universo, entendemos que a terra não 

foi feita apenas para nós homens, mas que ela pertence a um todo e integra-se a este todo. Por 

fim, a utilidade da quarta verdade reside no fato de que embora reconheçamos que cada um de 

nós é uma pessoa diferente da outra, e que, por isso mesmo, nossos interesses individuais 

também divergem, reconhecemos nosso pertencimento a algo maior (que somos parte da 

terra, do estado, da sociedade e da família a que pertencemos), o que nos faz reconhecer 

“[Q]ue o interesse do todo, do qual cada um de nós é parte, deve sempre ser preferível ao 

interesse de nossa pessoa particular”. 
158

 

 

4.5- A Moral na “Carta Prefácio aos Princípios da Filosofia” 

Após o Discurso e as Cartas, este seria outro momento em que percebemos a 

presença do tema da moral nos escritos do filósofo em questão. A obra Os Princípios da 

Filosofia foi publicada em 1644, porém o documento que aqui tratamos e que lhe serve de 

prefácio é uma carta à segunda edição da referida obra, em francês, datada de 1647. Três anos 

após a publicação original, dois anos após a correspondência analisada e, portanto, dez anos 

após o Discurso. O relevante nesse ponto é a presença de uma metáfora: a metáfora da árvore 

da filosofia. Tal metáfora nos é útil para um entendimento geral da noção que o filósofo 

possui da Filosofia, da sua ideia de sabedoria e uma síntese também de seu entendimento 

sobre a Moral. Assim é descrita pelo pensador a metáfora: 

Assim, toda 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 
159

 

 

Nesta metáfora vemos explicitada a relação da Moral com as outras ciências no 

sistema cartesiano. A princípio não podemos deixar de observar o fato de que a Moral é uma 
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ciência que se sustenta tanto pela presença da metafísica como sendo sua ‘raiz’, ou seja, como 

se fosse uma ‘base’ e também a presença da Física como o ‘tronco’, como sendo algo que lhe 

daria por isso ‘sustentação’. Esta alusão a esses dois conhecimentos nos remete à carta acima 

exposta do dia 15 de setembro de 1645. Tanto lá como aqui entende-se que a moral enquanto 

ciência supõe o conhecimento dessas duas outras ciências. O estudo da ciência da moral 

parece estar relacionado ao estudo da metafísica e da física.  Mas, também como vimos na 

exposição dessa mesma carta, o conhecimento que sustenta a moral não é propriamente um 

conhecimento de uma verdade (pois só Deus tem esse conhecimento, segundo Descartes na 

mesma carta) e, portanto, a ciência da moral tampouco é uma ciência no sentido em que 

cotidianamente entendemos o termo.  São teses cuja crença é útil para o homem bem conduzir 

sua vida. 

Uma segunda observação que podemos fazer em relação a esta metáfora é em 

relação à posição da moral. Ao mesmo tempo em que ela é igual às outras duas, a medicina e 

a mecânica, o filósofo a define e a coloca em um nível superior às outras, quando diz que 

equivaleria ao “último grau de sabedoria”. Se ela é tida como último estágio de saber, como 

pode estar em um mesmo nível que as outras duas? Ela deveria estar num patamar sozinha. 

Ou mesmo, em relação às outras duas que Descartes faz equivalência a moral, a medicina e à 

mecânica, não é dito nem considerado afirmações de também representarem o último grau de 

sabedoria. (Shapiro, no artigo aqui anteriormente tratado, afirma que compreendemos melhor 

este fato ao examinarmos o conceito de virtude e generosidade em Descartes, o que faremos 

em nosso próximo capítulo). 

Os fatos de a moral estar, como vemos na metáfora, fortemente ligada e integrada 

às outras ciências e, além disso, ser colocada pelo filósofo num patamar superior - embora 

considerada ciência e, portanto, ao menos nesse sentido ser semelhante à mecânica, 

metafísica, medicina e física, às outras ciências - nos levam a concluir que as regras da moral 

cartesiana são projetadas como sendo o ápice do sistema filosófico que Descartes descreve 

nesta imagem.  

Outra passagem importante, para a questão da moral, nesta edição francesa vem 

da dedicatória à Princesa Elizabeth. Lá podemos ler:  



73 
 

[Q]uem possui a firme e constante resolução de utilizar sempre sua razão o 

melhor possível, e em todas as suas atividades realizar o que pensar ser o 

melhor, é verdadeiramente sábio, tanto quanto sua natureza permitir.
160

 

Aqui convém notar mais uma vez a presença das qualidades de firmeza e 

resolução relacionadas às nossas decisões. Essa ideia, que já tínhamos verificado 

anteriormente na segunda máxima da moral provisória do Discurso e na carta de 4 de agosto 

de 1645, reforça o que dissemos antes: a moral cartesiana é uma moral das intenções em 

oposição a meramente uma moral dos deveres. Virtuoso é aquele que age segundo seu melhor 

juízo, ainda que no final das contas esse juízo seja incorreto.  

Nessa parte de nosso trabalho, procuramos expor alguns pontos da 

correspondência de Descartes com a princesa Elizabeth, com o intuito de esclarecer melhor 

algumas das teses referentes à relação entre a moral cartesiana e a moral estoica. Foi nesse 

sentido verificado: a) em termos gerais: a virtude, segundo Descartes, é semelhante à virtude 

segundo Sêneca, isto é: consiste no uso firme e constante da razão na avaliação de como agir. 

Trata-se, portanto, de uma ética das intenções, como dissemos acima; b) diferentemente de 

Sêneca, entretanto, Descartes não considera que o uso da razão no homem virtuoso é o uso de 

uma razão compartilhada por toda a natureza; c) consequentemente, em oposição ao estoico, 

Descartes não considera que a virtude envolva juízos infalíveis ou o conhecimento do mundo; 

d) Descartes, como Sêneca, identifica a felicidade (beatitude) como uma consequência da vida 

virtuosa e acrescenta expressamente que, além disso, consiste na motivação para o uso correto 

da razão; e) as paixões e os prazeres advindos delas e, portanto, do corpo unido à alma não 

são necessariamente ruins e, por isso, diferentemente da concepção estoica, Descartes não 

parece considerar que devam ser erradicadas, mas apenas dominadas ou moderadas pela 

razão. 

Esse último ponto será desenvolvido por Descartes nas Paixões da Alma, texto 

que passamos a analisar a seguir, tendo como fim último compreendermos em que sentido 

Descartes considera ou não considera todas as paixões más, considerando se devem ou não ser 

dominadas,  banidas ou não,  da vida do homem virtuoso. 
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5 - A MORAL EM “AS PAIXÕES DA ALMA” 

Nesta parte do trabalho nos deteremos mais particularmente sobre a obra As 

Paixões da Alma
161

. Nosso intuito é examinar os seguintes pontos desenvolvidos por 

Descartes nesse texto: a) em que consistem as paixões, b) a possibilidade de controle das 

paixões, c) a particularidade da paixão da generosidade. Tendo examinado esses pontos que 

nos parecem centrais para a compreensão da moral cartesiana, retornaremos ao eixo da 

dissertação, a saber, a verificação da influência estoica nos escritos cartesianos sobre a moral. 

Mais especificamente, objetivamos pesquisar em que medida Descartes em seu tratado sobre 

as paixões dá (ou não) continuidade às ideias morais relativas às paixões, previamente 

analisadas por nós, contidas e desenvolvidas tanto no Discurso do Método quanto em sua 

Correspondência, as quais, como vimos, se aproximam em alguns aspectos e se distanciam 

em outros da concepção estoica. Até agora vimos que a doutrina moral de Descartes parece se 

aproximar da doutrina estoica na medida em que em ambas a virtude é apresentada como a 

decisão firme de basear as ações na razão.  Mas a doutrina cartesiana se afasta da estoica na 

medida em que, diferentemente deste, Descartes não concebe uma razão comum à natureza 

dos homens e à natureza do Universo e nem concebe que, por consequência, usar a razão 

necessariamente significa encontrar a verdade, portanto, não conceberá igualmente que a ação 

virtuosa é sempre a correta.  Pelo que entendemos até agora, porque a doutrina cartesiana não 

envolve a tese estoica da comunhão da razão entre homens e universo, é possível que o 

homem virtuoso erre.  Por isso pudemos afirmar, até aqui, que a moral, segundo Descartes, é 

uma moral das intenções: a decisão de agir conforme a razão é suficiente ainda que venha a 

ser descoberto que usou-se a razão incorretamente.  Essa diferença com relação aos estoicos 

nos sugere, além disso, uma resposta a questão colocada no início da dissertação referente a se 

a moral cartesiana apresentada no Discurso e na correspondência com Elizabeth é uma moral 

provisória, isto é, temporária e substituível, ou se trata de uma moral por provisão, isto é, 

constituída de regras gerais que mais tarde serão apenas particularizadas. Se Descartes admite 

que mesmo a ação incorreta pode ser virtuosa, uma vez que seja baseada no uso constante e 
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firme da razão, então ele admite que a ação moral não depende da verdade. Mas se é assim, 

não é preciso ter um sistema completo do conhecimento para que então se tenha um sistema 

moral definitivo. É, portanto, plausível afirmar, até aqui, que a moral do Discurso e das cartas 

é definitiva consistindo, entretanto, de um conjunto de regras gerais (de uma provisão de 

regras, portanto) a serem especificadas.  Nossa hipótese de leitura de As Paixões da Alma é 

que este texto confirma que a moral apresentada no Discurso e nas cartas é a definitiva na 

medida em que nesse tratado Descartes inicia o que seriam as especificações das regras gerais 

ali apresentadas. Ainda com relação entre os estoicos e Descartes no que se refere à doutrina 

moral, para os primeiros, seguramente, um dos maiores empecilhos à vida moral são as 

paixões que, segundo eles, devem ser erradicadas. Também como vimos anteriormente, até 

aqui Descartes sugere não que se anule as paixões, mas que a razão as controle.  No tratado 

dedicado às paixões, entretanto, veremos que Descartes sustenta uma tese ainda mais forte, a 

saber, que as paixões são essenciais pois “é somente delas que depende todo o bem e todo o 

mal desta vida”
162

 . 

 

5.1- A concepção das paixões em “As Paixões da Alma” 

Uma primeira observação que podemos fazer sobre como Descartes entende as 

paixões em As Paixões da Alma nos remete à segunda carta que lhe serve de prefácio. Lá, o 

filósofo nos diz: “Minha intenção não foi explicar as paixões como orador, nem mesmo como 

filósofo “moral, mas somente como filósofo natural”
163

. O que desejaria ele com tais 

afirmações?  

Primeiro, cabe-nos o esclarecimento do que ele entende pelo termo “filósofo 

natural” e se, neste caso, devemos entender tal expressão como referente a uma abordagem 

fisiologista, ou naturalista. Se adotamos essa leitura da expressão “filósofo natural”, podemos 

dizer que seu entendimento da moral se servirá de sua concepção mecanicista da natureza, 

sendo, portanto, baseado em aspectos fisiológicos do corpo humano. Logo, por um lado, 

poderíamos entender esta abordagem das paixões como uma abordagem somática. Ora, o 

tratamento das paixões por tal via, não chegaria a ser novidade. Como verificamos 
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anteriormente no Tratado do homem
164

 e nos Princípios da Filosofia
165

, as paixões foram 

nestes escritos encaradas sob aspectos muito naturalistas. Não seria, então, uma novidade 

propriamente que Descartes estaria anunciando em sua obra. 

Por outro lado, é possível compreender a afirmação cartesiana de outra maneira. 

Ao dizer que vai tratar das paixões como um filósofo natural Descartes pode estar querendo 

dizer que vai tratar não como um mero fisiologista, mas sim como um filósofo. Deve ser aqui 

lembrado que filosofia no sec. XVII inclui o que hoje chamamos de física. Assim, quando nos 

Princípios Descartes introduz sua física, esta é introduzida com base em princípios 

metafísicos, a saber, que o corpo é extensão indefinidamente divisível e distinto das almas, 

como um filósofo natural faria. Desse modo, o que Descartes parece estar aqui no prefácio das 

Paixões querendo salientar é que assim como a física se baseiam em princípios metafísicos, o 

tratamento das paixões também se baseia em princípios metafísicos: nesse caso os princípios 

da distinção e da união corpo/alma. Justamente ao contrario de como tradicionalmente se 

compreende essa afirmação de Descartes, parece que o que ele quer dizer é que As Paixões 

da Alma não são meramente um tratado fisiológico, mas um tratado de um filósofo natural 

que, por isso mesmo, supõe teses metafísicas como sua base. Essa leitura parece ser 

confirmada pelo fato de que assim como a primeira parte dos Princípios e os quatros 

primeiros artigos da parte II são dedicados a estabelecer os primeiros princípios que Descartes 

expôs no prefácio, nas Paixões o princípio da união corpo/alma é estabelecido logo nos 

parágrafos iniciais. Nesse sentido, cabe notar que uma leitura e análise da obra em questão 

nos revela uma surpresa, e nos faz perceber que suas palavras podem não ser tomadas como 

tradicionalmente se as toma: ainda que, de fato, ele realize uma análise fisiológica das 

paixões, como ocorre principalmente na parte I denominada “Das Paixões em geral e 

ocasionalmente de toda natureza do homem”
166

, essa supõe teses metafísicas e os limites desta 

sua análise, especialmente nas partes II e III, estendem-se a terrenos que podemos denominar 

psíquico e também moral, e se fundam em suas teses metafísicas sustentadas nas Meditações.  
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Segundo, nesta passagem do prefácio das Paixões podemos talvez afirmar que 

Descartes se refere aos estoicos, com o uso da expressão “orador” tendo em mente pensadores 

estoicos como Sêneca ou Cícero 
167

. 

Já no início, no artigo 1, Descartes  retoma o tom da afirmação do prefácio e deixa 

claro sua descrença na tradição, bem como confiança em sua própria obra, na medida em que 

a distancia dos escritos até então sobre as paixões. Diz ele: 

Nada há em que melhor apareça quão defeituosas são as ciências que 

recebemos dos antigos do que naquilo que escreveram sobre as paixões;... o 

que os antigos delas nos ensinaram é tão pouco, e na maior parte tão pouco 

crível que não posso alimentar qualquer esperança de me aproximar da 

verdade, senão distanciando-me dos caminhos que eles trilharam.
168

 

Para entendermos melhor esta afirmação do filósofo, convém aqui ponderar 

acerca do que Descartes deseja negar, isto é, que noção dos antigos de paixão ele rejeita. 

Como vimos no capítulo dedicado à concepção de moral estoica, com a qual 

Descartes expressamente dialoga nas cartas à Elizabeth, para os estoicos, e em especial para 

Cícero, as paixões são fruto de movimentos da parte de nossa alma que não possui razão. As 

paixões seriam resultantes de um conflito da alma consigo mesmo, isto é, de um conflito entre 

os movimentos irracionais da alma e os movimentos racionais. As paixões são doenças da 

alma e, nesse sentido, devem ser totalmente erradicadas. Nesse sentido, a tradição estoica 

baseia-se numa concepção de alma dividida e compreende as paixões como ‘movimentos da 

alma’, mais especificamente da parte irracional da alma.  

Sabemos que a concepção de alma para Descartes diverge do que seria a 

concepção da tradição estoica. Para o pensador moderno, a alma não comporta divisões, nem 

subdivisões. Declara ele no artigo 47 das Paixões: “... não há em nós senão uma alma, e esta 

alma não tem em si nenhuma diversidade de partes...” 
169

. Não haveria, portanto, na alma 

partes irracionais ou relativas ao corpo; a alma é somente a alma racional ou o intelecto do 

homem. Existe o corpo como substância própria, a alma também como substância, e existe o 
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homem que é entendido como sendo um composto, uma união, destas duas substâncias que 

são realmente distintas. 

A primeira definição das paixões em As Paixões da Alma é a partir da função das 

paixões. Nos artigos 17 ao 29 Descartes faz uma taxonomia de tipos de pensamentos: a) 

pensamentos que são causados apenas pela alma, nossas volições (embora algumas volições 

terminem no corpo (por exemplo quando quero levantar meu braço, etc.), são ações da alma e, 

por isso, dependem causalmente apenas dela) e  b) pensamentos que são causados pelo corpo.  

São esses últimos - as paixões propriamente ditas – os quais se ocupará Descartes nas 

Paixões. 

Depois de evocar as ações causadas apenas pela alma (volições) Descartes se dedica quase 

que inteiramente ao exame das paixões no sentido amplo, a saber, todas as percepções, e 

passa a diferenciar estas a partir de seus objetos ou sua origem. Isso para chegar a uma 

primeira definição de paixão. Só depois dessa definição das paixões por suas funções 

Descartes retornará ao plano fisiológico para se dedicar a explicar (entre os artigos 30-34) o 

papel da glândula pineal como sede principal da alma e como centro da união entre o corpo e 

a alma.  

A ordem adotada por Descartes nessa primeira parte da obra implica que as 

funções da alma sejam definidas antes de se explicar a união da alma com o corpo.  Por 

conseqüência a paixão será definida como pensamento suscitado na alma e como diferente 

dos outros pensamentos, antes mesmo de se conhecer o modo da ação do corpo sobre a alma.  

Esse procedimento inverte a perspectiva natural cartesiana de que a paixão da alma sendo o 

efeito de uma ação do corpo (ou essa ação mesma na medida em que ela coincide com seu 

próprio efeito), sua definição deveria coincidir com a dessa ação do corpo sobre a alma, ou 

seguir-se dela, mas não a preceder. Por um lado essa ordem serve ao propósito de dar lugar à 

causalidade fisiológica e, por outro lado, serve para não se apoiar nessa causalidade. Embora 

as paixões sejam estados da mente (que é tudo aquilo que ocorre em nós de modo a sermos 

imediatamente conscientes) são causadas e expressas por movimentos corpóreos e reações 

comportamentais. São estados complexos da mente e do corpo e por isso não podem ser 

reduzidas nem a reações fisiológicas e comportamentais nem a puros atos mentais.  

No artigo 27 Descartes oferece uma definição para as paixões: 
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[P]arece-me que podemos em geral defini-las (as paixões) por percepções, 

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

que são causadas, mantidas e fortalecidas por algum movimento dos 

espíritos 
170.  

 

Nesta definição destacamos dois aspectos: um primeiro, referente à caracterização 

das paixões como ligadas a alma - seja como percepções ou emoções -, o que está em 

consonância com a tradição estoica, e o segundo, onde Descartes afirma que a causa das 

paixões é algum movimento dos espíritos, e sobre essa afirmação devemos debruçar um 

pouco nossa atenção.  

O filósofo é bem claro quando aponta “algum movimento dos espíritos” como 

causa das paixões. A designação “espíritos” equivale também a “espíritos animais”, ambas 

mencionadas por Descartes com certa freqüência em sua obra
171

. Por esta expressão devemos 

compreender corpúsculos, ou os nervos do cérebro, da mente humana. Trata-se, na realidade, 

de uma noção que já se encontrara nos estudos médicos fisiológicos de Galeno, bem como na 

Escolástica através de Tomas de Aquino. É plausível dizer que hoje esses espíritos animais 

equivaleriam às correntes e impulsos neuroelétricos, células orgânicas que transmitem e 

compõe o sistema nervoso
172

. Esclarece-nos Descartes nas Paixões:  

[O] que denomino aqui espíritos não são mais do que corpos, e não têm 

qualquer outra propriedade, exceto a de serem corpos muito pequenos e se 

moverem muito mais depressa, assim como as partes da chama que sai de 

uma tocha; de sorte que não se detêm em nenhum lugar e, à medida que 

entram alguns nas cavidades do cérebro, também saem outros pelos poros 

existentes na suas substâncias, poros que os conduzem aos nervos e daí aos 

músculos, por meio dos quais movem o corpo em todas as diversas 

maneiras pelas quais esse pode ser movido. 
173 

 

 Descartes a mencionara já antes da presente obra em seu Tratado sobre o 

Homem. Lá ele descreve a funcionalidade e o papel que desempenham estes espíritos no 

corpo humano, isto é, no corpo do composto corpo/alma. Afirma o filósofo:  

Nesta máquina [corpo do homem] [...] não é necessário conceber nenhuma 

outra alma vegetativa, nem sensitiva, nem algum outro princípio de 
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movimento e de vida, além do  sangue e dos  espíritos movidos pelo calor 

do fogo que queima fortemente no coração [...] 
174

 

 

As duas citações supracitadas nos auxiliam a entender melhor estes espíritos 

enquanto causas das paixões. Eles são descritos como “corpos muito pequenos” que se 

movem demasiadamente rápido, entrando por algumas partes do cérebro, e em nervos, sendo 

transportados para os músculos para assim gerar movimento e ação no corpo do homem. Aqui 

também, mais uma vez, Descartes deixa explícita sua posição de rejeição da tese da tradição 

de que a alma é o princípio de movimento do corpo. Fica claro que nas duas afirmações, para 

o filósofo moderno, estes espíritos representam os princípios que são responsáveis por dar 

vida e movimentar o corpo humano.  

Do que expomos acima, é justo concluir algumas coisas. Primeiro, é evidente que 

tais espíritos animais representam alguma parte da fisiologia humana, em outras palavras, eles 

representam, portanto, um aspecto “orgânico” e “físico”. Com isto, poder-se-ia confirmar a 

leitura segundo a qual a afirmação de Descartes no prefácio das Paixões de que trataria deste 

assunto como um filósofo natural significa que vai explicar fisiologicamente as paixões. 

Entretanto, como veremos, essa explicação fisiológica aparece mais na primeira parte do 

livro, sendo as outras três dedicadas ao exame detalhado de cada paixão particular, e nesse 

exame fica claro que a explicação das paixões supõe a tese metafísica de que o homem é a 

união entre duas substâncias realmente distintas, de tal modo que a explicação envolve 

esclarecimentos sobre a alma misturada ao corpo. O que sugere, ao contrário, que Descartes 

não vai tratar das paixões como um físico, mas sim como um filósofo natural que, como tal, 

baseia suas teses em princípios metafísicos. Segundo, cabe notar que alinhado à perspectiva 

moderna do século XVII, Descartes, sob forte influência do mecanicismo, nega que 

movimentos da alma geram as paixões.  São os movimentos de corpos, dos espíritos animais. 

Terceiro, Descartes diz que não simplesmente eles causam as paixões como igualmente são 

responsáveis por mantê-las e fortalecê-las. Quarto, se houver por parte do filósofo algum 

tratamento de regulação ou mesmo erradicação das paixões, terá necessariamente de envolver 

este aspecto fisiológico, uma vez que é este que as causa, mantém e a fortalece. 

Muito grosso modo, as paixões funcionariam desta maneira: dado um contexto 

específico, entramos em contato com certo objeto, os espíritos animais se movimentam, 
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correm pelo corpo até atingir a glândula pineal, que envia mensagens e signos para a alma que 

exibe este determinado objeto na mente, na alma, através de uma representação. As paixões, 

entretanto, não meramente representam o objeto de percepção que pode tê-las causado, do 

contrário seria a mesma coisa que a percepção ordinária do objeto. As paixões são um tipo 

diferente de percepção que as sensações. Ver um urso, isto é, simplesmente ter a percepção de 

um urso, e ver um urso como um objeto aterrador, isto é, ter a percepção do urso acrescida de 

uma paixão, são experiências distintas, embora os efeitos no nervo ótico sejam o mesmo. 

Assim, a fisiologia parece não ser decisiva para a classificação (distinção) das paixões e as 

sensações. Esta distinção não se explica pela origem e nem pelo efeito fisiológico. 

Nos parágrafos dedicados à fisiologia da primeira parte do livro, a variedade das 

respostas emocionais aparece em parte explicada pelas diferenças em temperatura e 

disposições corporais. Algumas dessas disposições seriam inatas e algumas produtos de 

experiências individuais que produzem uma disposição para certos tipos de reações 

emocionais. Como um ser humano adquire disposições para certos tipos de resposta 

emocional? Parece haver pares entre, um certo movimento no cérebro e pensamentos na alma 

(paixões) que são fortalecidos pela natureza (inatos) ou por hábito, e que são difíceis de 

mudar (algumas vezes impossíveis). Por exemplo, a experiência pré e pós natal nos leva a 

associar alegria com a boa condição do corpo, tristeza com a fome ou comida ruim, etc. ... 

Não são paixões que nos lembramos mais tarde, porém, talvez, expliquem porque mais tarde 

temos algumas experiências misteriosas como aumentar o apetite quando se está triste (a 

tristeza tendo sido associada à fome no passado, etc. ... Ou no que diz respeito ao hábito, 

tenho a mesma percepção sensível de um urso, tenha ou não medo dele. Mas se tiver tido más 

experiências no passado com ursos, a percepção de ursos causará os espíritos animais a 

fluírem nos mesmos canais que fluíam quando me produziam medo. Assim, as paixões são 

frutos de estruturas fisiológicas e encontros individuais no mundo. Não respondemos 

necessariamente do mesmo modo às mesmas coisas porque não temos a mesma história (art. 

36, Parte 1). Isso explica a variedade de respostas emocionais em diferentes tempos e pessoas. 

Ao explicar assim as paixões, Descartes pretende não recorrer a propriedades não sensíveis 

(intenções) de objetos nem a uma faculdade especial de apreendê-los (parte sensitiva da alma: 

apreensão sensitiva e apetite sensitivo – via estimativa), introduzindo, em vez disso,  a 

“história individual”.  O recurso à história de cada um parece, entretanto, ser igualmente 

insuficiente para explicar as diferentes paixões em diferentes indivíduos.  Como diz Descartes 

no artigo 36:  
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[S]e essa figura é muito estranha e muito apavorante, isto é, se ela tem muita 

relação com as coisas que foram anteriormente nocivas ao corpo, isto excita 

na alma a paixão do medo e, em seguida, a da ousadia, ou então a do temor e 

a do terror, conforme o diverso temperamento do corpo ou a força da alma, e 

conforme nos tenhamos precedentemente garantido pela defesa ou pela fuga 

contra as coisas prejudiciais com as quais se relaciona a presente impressão. 
175

 

Assim, as paixões são ideias e têm a função de fortalecer a vontade e dirigir a 

alma a aperfeiçoar o corpo representando à alma o valor para ele de seus objetos. E esse valor 

é representado pela alma em resultado à conjunção dos movimentos de espíritos animais e 

hábitos adquiridos na vida individual de cada um.  No parágrafo 28 Descartes afirma que as 

paixões “pertencem ao rol de percepções que a estreita aliança entre a alma e o corpo tornam 

confusas e obscuras”. Isso significa, antes de tudo, que a representacionalidade das paixões, 

assim como das sensações, são percepções da alma que não envolve um juízo, isto é, são 

ideias que representam um objeto, por exemplo, como aterrador à revelia de qualquer juízo 

que eu faça. É possível, por isso mesmo, ter uma ideia clara e distinta de que cãos não 

mordem e, ainda assim, ter medo de cachorro, ou sentir tristezas sem encontrar as razões. 

Nesse sentido, as paixões se assemelham às percepções no sentido estrito que são obscuras e 

confusas (sensações): são experimentadas independentemente de qualquer juízo e se 

distanciam dessas porque o objeto representado não é o sujeito das qualidades sensíveis, mas 

resultante da conjugação deste com a história de cada indivíduo. 

Entre os artigos 30 e 34, Descartes retoma a tese metafísica da união corpo-alma, 

resumindo o que disse no Tratado do Homem para explicar a função atribuída à glândula 

pineal: distribuir os espíritos animais pelo corpo e fazer a comunicação entre o corpo e a alma. 

A tese da união consiste em que a alma do homem é substancialmente unida ao corpo de tal 

modo que não está unida ao corpo como um piloto em seu navio, e o corpo não é uma mera 

porção de matéria ou extensão, mas sim uma máquina que se define pelo conjunto de seus 

órgãos, por sua estrutura geral e suas funções. Exatamente porque a alma não está no corpo 

apenas coexistindo com ele, mas exercendo funções determinadas deve haver um lugar onde 

ela exerce suas funções mais particularmente que nas outras partes. Nesse sentido, no artigo 

31 Descartes introduz a função da glândula pineal: unir o que vem dos sentidos à alma
176

. 
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Vê-se, portanto, que nesses artigos que definem as paixões e explicam como elas 

funcionariam Descartes introduz a tese metafísica da união corpo e alma como base, o que 

parece confirmar nossa leitura de que tratar as paixões como um filósofo natural não 

necessariamente significa tratar como um fisiologista, mas sim como um filósofo: a partir de 

princípios metafísicos. Dada essa breve exposição do que seriam as paixões segundo 

Descartes, passamos à investigação da relação entre razão e virtude, por um lado, e paixões 

por outro. 

 

5.2- Do controle das paixões 

Após a discussão da natureza das paixões, de sua função e de sua causa, Descartes 

desenvolve sua concepção acerca de se há ou não um controle das mesmas. Estes pontos 

começam a serem abordados no artigo 45. Lá Descartes afirma:  

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 costumam estar unidas às paixões que 

queremos estar unidas às paixões que queremos ter  e que são contrárias às 

que queremos rejeitar
177

.  

 

O que o pensador parece querer dizer com isso é que a vontade, enquanto 

faculdade da alma não tem o poder de diretamente controlar as paixões; não basta 

simplesmente que queiramos não sentir medo, para não senti-lo. No artigo seguinte, ele nos 

esclarece o porquê da alma não ter o controle direto sobre as paixões: estas, por serem 

causadas e mantidas pelos movimentos dos espíritos animais, são acompanhadas de certa 

emoção tanto no coração quanto no sangue. Logo, enquanto tal emoção não cessar elas 

continuam em nossos pensamentos, bem como a representação dos objetos sensíveis que nos 

afetam
178

. Em outras palavras, a paixão ainda permaneceria em nossa alma. 

O controle das mesmas parece então passar pela relação que se dá entre os 

espíritos animais e aquilo que é sinalizado pelos movimentos destes ao atingir a glândula 

pineal, a alma humana. Por exemplo, na paixão do medo, é sinalizado algo que age e causa 

certas reações em nosso corpo, reações estas que nos fazem representar o objeto como um mal 
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que desejamos suprimir ou ao menos diminuir. Quando nos sentimos alegre os espíritos 

animais se movimentam de tal forma que, quando entram na cavidade da glândula pineal, nos 

sinalizam à mente alguma coisa boa que nossa alma então representa como algo positivo. 

Cabe lembrar que essa sinalização dos espíritos animais, como vimos, não depende apenas do 

sistema orgânica de nosso corpo, mas igualmente de nossa história individual. Trata-se, 

portanto, de um controle indireto das paixões. 

Mas de que maneira se daria este controle indireto? Como afirmamos 

anteriormente, ao explicar o mecanismo de funcionamento das paixões, para causar as 

mesmas, os espíritos animais provocam movimentos na glândula pineal que, a partir desses 

movimentos e dos hábitos adquiridos pelo indivíduo, sinalizam que objetos são benéficos ou 

não, o que causa a representação dessas coisas como boas ou más, isto é, causa as paixões (de 

medo, alegria, tristeza, etc.).  

No artigo 50, Descartes esclarece o mecanismo de controle indireto das paixões. 

Partindo do pressuposto que, como expomos na parte inicial do texto, existe uma conexão 

entre os movimentos dos espíritos animais conjugados a certos hábitos adquiridos durante a 

vida e às paixões que estes instigam em nossa alma, ele afirma agora que através da formação 

de um novo “hábito” podemos indiretamente alterar essa conexão. Se buscarmos, na ocasião 

em que temos a paixão indesejada, tentarmos associá-la a pensamentos diferentes dos que a 

ela comumente associamos. Diz ele:  

É útil aqui saber que, embora os movimentos, tanto da glândula como dos 

espíritos e do cérebro, que representam à alma certos objetos sejam 

naturalmente unidos aos que provocam nela certas paixões, podem, todavia, 

por hábito, ser separados destes e unidos a outros muito diferentes...
179

 

Pelo proposto então devemos tentar interromper as conseqüências negativas que 

os movimentos dos espíritos animais e de hábitos anteriores podem produzir na alma. 

Ele via todo esse mecanismo que envolve espíritos animais, glândula pineal, alma, 

corpo, como sendo parte da natureza. Mas, através desse “hábito” - que deve ser entendido 

como intelectual não um hábito mecânico - podemos alterar essa natureza, ou esse aspecto 

automático das paixões. Nesse mesmo parágrafo ele menciona outro exemplo, comparando a 

situação humana com alguns animais que podem ter suas reações ditas “naturais” mudadas 

parcialmente simplesmente por hábito ou adestramento. O cachorro que por um “instinto 
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natural” é levado a correr na direção de uma perdiz para pegá-la, pode ser condicionado a se 

controlar quando a vê, esperando pelo caçador
180

. Ao fim deste artigo então ele conclui:  

[D]ado que se pode, com um pouco de engenho, mudar os movimentos do 

cérebro nos animais desprovidos de razão, é evidente que se pode fazê-lo 

melhor ainda nos homens, e que mesmo aqueles que possuem as almas mais 

fracas poderiam adquirir um império bem absoluto sobre todas as suas 

paixões, se empregassem bastante engenho em domá-las e conduzi-las.
181

 

Temos nesta passagem, por um lado, o que aparentemente seria o otimismo de 

Descartes em relação ao controle das paixões. Ainda que se trate de um controle indireto e 

que na realidade transforme apenas parcialmente os efeitos das paixões, ele não deixa de 

defender que seja possível. Entretanto, se atentamos para suas palavras nessa mesma 

passagem, vemos que esse aparente otimismo é contrabalançado com sua afirmação de que 

esse controle só é possível “se empregasse bastante engenho”. Ora, Descartes não ensina 

como empregar bastante engenho, o que significa, que em termos gerais, em princípio é 

possível controlar as paixões, mas que isso não é garantido já que não há uma receita para 

fazê-lo. Além disso, dizemos que as paixões podem ser parcialmente dominadas, pois ainda 

que tenhamos sucesso através da formação de um novo hábito que associa ao objeto 

sentimentos positivos, essas podem permanecer existindo em nossa alma enquanto fenômenos 

psicológicos, subjetivos que são, ou seja, controlar um medo não é exatamente o mesmo que 

não sentir mais o medo.  

Dois pontos importantes em relação à moral podemos notar do que foi dito acima: 

1) Não há uma defesa da erradicação das paixões ou a consideração que todas são más tal qual 

ocorre, segundo nossa análise, na moral estóica. 2) A faculdade da vontade parece 

desempenhar um papel chave no controle das paixões, pois sendo livre ela não é pré-

determinada por nada, nem pelos espíritos animais e pode, por sua grandeza e força, gerar 

empenho nos homens em buscar o melhor, no caso, uma representação positiva para alterar 

alguns efeitos dos movimentos dos espíritos animais e de hábitos adquiridos. Estes pontos e 

noções expostos por Descartes relativas ao controle parcial das paixões através da formação 

de novos hábitos e a relação desta com a infinitude da vontade serão melhor compreendidos 

quando analisarmos a seguir a paixão da generosidade. Mais tarde, veremos ainda que entre 
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os artigos 144e 146 Descartes introduz o que seria uma complementação desse meio de 

regular as paixões - introduzido no artigo 50 - e que envolve um treinamento para passar de 

uma paixão à outra.  

Nesta primeira parte das Paixões, Descartes apresenta de um modo geral as 

paixões, seu funcionamento e sua causa. Como diz o título desta seção: “Das paixões em geral 

e ocasionalmente de toda natureza do homem”
182

, notamos uma presença forte da tese 

metafísica acerca na natureza humana, a saber, a união substancial entre corpo e alma, de tal 

modo que ao recurso à  fisiologia é acrescentado a noção de hábito, história individual na 

explicação tanto da produção da paixão quanto de seu controle. Na segunda parte de seu 

tratado, intitulada “Do número e da ordem das paixões e a explicação das seis primitivas” 
183

, 

esse pressuposto se mantém na explicação das paixões particularizadas e da relação das 

paixões com valores morais, do bem e do mal.  

De modo semelhante à tradição filosófica que o precede, Descartes admite a 

existência de paixões que seriam “principais” ou “primitivas” em relação à outras. Estas assim 

são definidas pois dão origem a outras, isto é, a partir de algumas paixões derivam-se todas as 

outras. Para Descartes estas são no numero de seis: admiração, alegria tristeza, amor, ódio e 

desejo. 

Da decomposição gradual das paixões, Descartes chega a essas seis paixões 

primitivas e seus objetos se definem por suas características de: novidade, bem ou mal (bom 

ou ruim), presente (e passado) ou futuro, e essa decomposição coincide com um progresso na 

diferenciação das paixões:  é um objeto novo, ou ao menos considerado de modo novo (com 

outros olhos) que, sendo bom ou ruim, nos excitará amor ou ódio, e que essa coisa ruim ou 

boa que considerada como por vir ou como presente dará matéria ao desejo, à alegria ou à 

tristeza. 

As paixões da alegria e da tristeza descrevem desta maneira: “a consideração do 

bem presente excita em nós a alegria, a do mal, a tristeza, quando é um bem ou um mal que 

nos é representado como nosso” 
184

. Mais a frente, no artigo 91, temos então a própria 
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definição do que venha a ser a paixão da alegria, na qual podemos ver resquícios de uma 

definição fisiológica, mas que se junta à uma visão moral: “A alegria é uma agradável emoção 

da alma, na qual consiste o gozo que ela frui do bem que as impressões do cérebro lhe 

representam como seu. Digo que é nessa emoção que consiste o gozo do bem...”
185

 

Um exemplo, nesse mesmo sentido, é o das paixões da veneração e do desdém. É 

afirmado que elas nascem de nossa estima ou desprezo por objetos que consideramos como 

sendo livres e que são capazes de fazer o bem e o mal. Da estima, nasceria a veneração e do 

desprezo, o desdém
186

. Semelhantemente, esta relação das paixões com os valores morais 

absolutos é melhor compreendida a partir de explicações do amor e do ódio no artigo 56. 

Podemos ler lá:  

[Q]uando uma coisa se nos apresenta como boa em relação a nós, isto é, 

como nos sendo conveniente, isso nos leva a ter amor por ela; e, quando se 

nos apresenta como má ou nociva, isso nos incita ao ódio. 
187

 

Por fim, podemos perceber a presença destes valores na concepção de todas as 

paixões: “Da mesma consideração do bem e do mal (presentes na descrição do amor e do 

ódio) nascem todas as outras paixões....” 
188

. Todas as paixões então para Descartes se 

originariam desta “consideração” pelo bem e pelo mal. Todas as paixões, portanto, podem ser 

inseridas dentro desta perspectiva de serem boas ou más, seja pelos efeitos de bem ou mal que 

nos causam, seja por se referirem a algum objeto que nos pertence ou não nos pertence. 

Apesar dessa afirmação, Descartes afirma que a paixão primitiva da admiração não nasce da 

consideração do bem e do mal mas sim da novidade. Essa exceção parece se explicar porque, 

diz Descartes no artigo 53, a admiração é a primeira das paixões. Sobre a admiração ele diz: 

Quando o primeiro contato com algum objeto nos surpreende, e quando nós 

os julgamos novo ... isso nos leva a admirá-lo...  e como isso pode acontecer 

antes de sabermos de algum modo se esse objeto nos é conveniente ou não, 

parece-me que a admiração é a primeira de todas as paixões. 
189
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Visto que as paixões primitivas (com exceção da admiração) são provocadas por 

representações do que é bom e do que é mal para nós, elas são importantes para nós porque 

inclinam nossa vontade para uma ação benéfica a nós 

A relação destas paixões com a moral começa a se estreitar quando o filósofo 

discorre sobre a paixão do desejo. Ele afirma que elas excitam em nós desejos que nos levam 

a ações. Uma coisa seria a consideração da paixão em si própria. Em si própria, a paixão não 

tem efeitos, não nos conduz a nenhuma ação. Outra coisa é considerá-la a partir do que elas 

podem gerar nós. A saber, alguns desejos. E é justamente através destes desejos, oriundos de 

paixões que acabamos por agir em nosso dia a dia, ou seja, é através deles que regulamos 

nossos costumes - conforme nos é explicado no artigo 143
190

. Assim no artigo seguinte ele 

afirma: 

[D]ado que essas paixões não podem levar a nenhuma ação, exceto por 

intermédio do desejo que excitam, é particularmente esse desejo que 

devemos ter o cuidado de regular; e é nisso que consiste a principal utilidade 

da Moral...
191

 

Trata-se acima da primeira e única vez que o filósofo menciona diretamente a 

questão da moral na presente obra. Desta explicação a moral nos aparece como 

intrinsecamente ligada à paixão do desejo, como regulando as ações que fazemos a partir 

deles visando às coisas desejadas. Sobre isso ele continua:  

E me parece que o erro mais comumente cometido no tocante aos desejos é o 

de não distinguirmos suficientemente as coisas que dependem inteiramente 

de nós das que não dependem de modo algum: pois quanto às que dependem 

tão somente de nós, isto é, de nosso livre arbítrio, basta saber que são boas 

para não poder desejá-las com demasiado ardor, porque é seguir a virtude 

fazer as coisas boas que dependem de nós... não podendo deixar de lograr o 

que desejamos dessa forma, porquanto só de nós é que depende, recebemos 

sempre a satisfação que esperávamos.
192

 

Aqui podemos observar a retomada da terceira máxima do Discurso do Método 

que pregava que deveríamos nos voltar somente para as coisas que se encontram em nosso 

poder, bem como desejar aquilo que está em nosso alcance. Conforme constatamos na 

exposição desta regra da moral provisória, isto comunga também com o ideal estoico de 
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virtude. Mas lá, os desejos interiores seguiam uma ordem que necessariamente comungava 

com a ordem do mundo. Não é este o caso aqui. Descartes fala de uma satisfação interior 

apenas, em tão somente se conseguir fazer o que se está em nosso poder, desejando aquilo que 

podemos ter.  

 

5.3- Da generosidade enquanto paixão 

A relação intrínseca das paixões com a moral, para Descartes, talvez tenha seu 

exemplo mais contundente na noção de generosidade. A seguir vamos expor como o pensador 

concebeu esta paixão a fim de entendermos melhor, não só a relação mencionada acima, 

como também as duas teses anteriormente mencionadas por nós na primeira parte de nosso 

trabalho, quais sejam: a) a tese de que as paixões devem ser erradicadas; e b) a tese de que a 

alma do homem virtuoso se identifica com o que seria uma razão universal, o Logos divino. 

A generosidade também é descrita por Descartes como “magnanimidade”. É o que 

percebemos no artigo 54
193

 das Paixões da Alma, onde na realidade ele parece oscilar entre 

estes dois vocábulos, isto porque, no título do artigo ele menciona a generosidade. Lá, pode-se 

ler: “A estima ou o desprezo, a generosidade ou o orgulho, e a humildade ou a baixeza”
194

. 

Entretanto, ao longo deste artigo, a palavra generosidade não é citada nenhuma vez. Em seu 

lugar ele escreve ‘magnanimidade’: “E podemos assim nos estimar ou nos desprezar a nós 

próprios; daí provém as paixões e, em seguida, os hábitos de magnanimidade ou de 

orgulho...” 
195

. Mais adiante, na mesma obra, percebemos então que ele se define pelo termo 

‘generosidade’ e o usa com freqüência. No artigo 161, ele aborda diretamente esta questão 

dos dois vocábulos e parece então nos explicar o motivo por ter preferido o termo 

generosidade: enquanto a palavra magnanimidade vem da Escola (Escolástica) e não é muito 

conhecida, o termo generosidade em relação à língua francesa possuiria um uso mais 

adequado, popular
196

. 

Em Descartes, a generosidade nos é descrita nas Paixões da Alma como sendo 

inicialmente uma paixão que procede de outras paixões, a saber, as da admiração, da alegria e 
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do amor, isto porque, como afirmamos anteriormente, Descartes comunga com a tradição 

escolástica e estoica que enumera algumas paixões como principais no sentido de originarem 

todas as demais. Entretanto, ele se afasta destas tradições na medida em que à sua lista de 

paixões principais incorpora uma que não havia antes sido mencionada por ambas anteriores: 

a da admiração
197

. Para ele, estas se compõem no numero total de seis: “O número daquelas 

que são simples e primitivas não é muito grande. [...] Há apenas seis, a saber: a Admiração, o 

Amor, o Ódio, o Desejo, a Alegria e a Tristeza.” 
198

 

Um entendimento mínimo do que consiste a generosidade, segundo Descartes, 

supõe assim o entendimento da admiração. A admiração, como vimos, é definida no artigo 53 

como representando um momento no qual o primeiro contato com algum objeto nos 

surpreende quando nós o julgamos que ele seja novo ou distinto em relação ao que 

comumente conhecíamos
199

. Ainda sobre a admiração, Descartes afirma que, por ser uma 

paixão ‘primitiva’, ela dá origem a outras paixões; como nos é esclarecido nos artigos 149, 

150 e 54: a admiração acarreta nas paixões da “Estima” e do “Desprezo”. No que tange ambas 

essas paixões, Descartes nos diz, especialmente, que elas são mais “notáveis” quando se 

referem ao próprio homem, isto é, à nossa própria capacidade de nos auto estimar-nos ou 

desprezar-nos. Cito Descartes: “Ora, essas duas paixões (estima e desprezo) podem em geral 

referir-se a todas as espécies de objetos; mas são principalmente notáveis quando as referimos 

a nós mesmos, isto é, quando é nosso próprio mérito que estimamos ou desprezamos”
200

 

Na terceira parte de sua obra, Descartes trata de todas as paixões particularmente, 

da admiração inclusive, definindo a partir da admiração a paixão da generosidade. Pouco 

depois de afirmar “a estima por nós mesmos” como uma espécie notável de admiração no 

artigo 151, ele nos oferece a definição da generosidade no artigo 153
201

. Segue-se deste modo 

suas palavras:  

[A]ssim creio que a verdadeira generosidade, que leva um homem a estimar-

se ao mais alto ponto em que pode legitimamente estimar-se, consiste em 
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parte, no fato de conhecer que nada há que verdadeiramente lhe pertença, 

exceto essa livre disposição de suas vontades, nem por que deva ser louvado 

ou censurado senão pelo seu bom ou mau uso, e, em parte, no fato de ele 

sentir em si próprio uma firme e constante resolução de bem usá-la, isto é, de 

nunca carecer de vontade para empreender e executar todas as coisas que 

julgue serem as melhores; o que é seguir perfeitamente a virtude
202

. 

Das palavras acima verificamos e destacamos quatro pontos: (a) a generosidade 

como legítima e auto estima de si mesmo, (b) o exercício da generosidade está identificado e 

ligado diretamente à questão do livre-arbítrio, (c) a generosidade supõe uma “firme e 

constante” resolução do uso deste mesmo livre arbítrio (d) a ação generosa, por fim, sendo 

igualada e identificada à ação virtuosa, como que fossem equivalentes. 

No que tange o item (a) pode ser observado que por derivar-se da admiração, da 

alegria e do amor, a paixão da generosidade representa a estima por algo, por algum objeto.  

Como verificamos nas palavras do filósofo, neste caso, trata-se da estima por nós mesmos. No 

caso da generosidade, a própria alma do sujeito parece ser o objeto em questão, alvo de 

estima. Em relação ao item (b) a generosidade é caracterizada como a percepção de que nada 

nos pertence tão verdadeiramente quanto a “livre disposição de suas vontades”. Por tal 

expressão entendemos que o pensador moderno acena com a questão do livre arbítrio, uma 

vez que é nesta faculdade - a vontade - que reside nosso poder de escolha. Logo, o generoso 

então se estima por perceber que possui, verdadeiramente, de modo único, um livre poder de 

escolha, bem como saber que quando faz bom uso deste poder, é louvado, ao passo que 

quando realiza um mau uso de sua vontade, merece ser prontamente censurado 

Assim, a paixão da generosidade é única em vários sentidos: a) não deve ser 

confundida com o que cotidianamente chamamos de generosidade na língua portuguesa. Ao 

contrário, Descarte usa o termo para caracterizar o que se poderia chamar de “nobreza da 

alma” ou magnanimidade. Ele considera que o termo ‘generosidade’ caracteriza a estima que 

sentimos por nós mesmos resultante da compreensão que temos de nosso próprio mérito. Esta, 

por sua vez, se baseia na compreensão de que nossas responsabilidades se estendem até onde 

alcança o poder de nossa vontade, ou seja, se trata da estima que sentimos por nós mesmos ao 

percebemos que agimos da melhor maneira possível; b) essa paixão é peculiar porque essa 

estima pode ser dirigida para nós mesmos ou para outros. O homem generoso, portanto: 

“[C]onhece que nada há que verdadeiramente lhe pertença, exceto essa livre disposição de 
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suas vontades, nem porque deva ser louvado ou censurado se não pelo seu bom ou mau uso 

[...] e sente em si próprio uma firme e constante resolução de bem usá-la”
203

. Isso indica que, 

segundo Descartes, a generosidade supõe a percepção em dois sentidos: de um lado, a 

percepção do escopo da responsabilidade, da censura e da aprovação e de outro, a percepção 

em si de uma resolução, a saber, a de ser virtuoso.  

Dando prosseguimento às suas ideias sobre a generosidade Descartes afirma no 

artigo 154: 

Os que têm esse conhecimento e sentimento de si próprios persuadem-se 

facilmente de que cada um dos outros homens também os pode ter de si, por 

que nisso nada há que dependa de outrem
204

. 

 

Nesta citação verifica-se que o conhecimento do livre arbítrio presente no homem generoso é 

capaz de fazer com que ele reconheça que outros homens também podem possuir esta 

capacidade de serem livres em suas disposições da vontade, ou seja, também podem usufruir 

de seu livre arbítrio. Esta percepção que o generoso passa a ter dos outros enquanto seres 

livres, detentores também do livre arbítrio, o faz perceber que também com relação aos 

outros, o alcance da responsabilidade, da censura e da aprovação envolve o alcance do poder 

da vontade. Ninguém pode ser censurado ou responsabilizado por algo que não conhecia ser 

mal ou que não podia fazer de outro modo. 

Descartes, portanto, descreve as mesmas condições da generosidade como 

presentes não só com relação a si mesmo, mas com relação aos outros. O generoso considera 

o mérito dos outros baseado nesse mesmo princípio do alcance da vontade. Nesse sentido, diz 

Descartes, aqueles que são generosos:  

[N]unca desprezam ninguém; e embora vejam muitas vezes que os outros 

cometem faltas que fazem aparecer suas fraquezas, sentem-se todavia mais 

inclinados a desculpá-los do que a censurá-los e a crer que é mais por falta 

de conhecimento do que por falta de boa vontade que as cometem[…] 
205

.  

Descartes descreve a generosidade como sendo a busca constante daquilo que se 
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julga o melhor, que é identificado com “o que é seguir perfeitamente a virtude.”
206

  

Isto se torna evidente quando nos remetemos ao item (c) acima enumerado. Ele 

prega uma “firme e constante resolução” de bem usar nossa vontade, ou seja,  nas palavras do 

autor na mesma oração: “nunca carecer de vontade para empreender e executar todas as coisas 

que julgue serem as melhores” 
207

.  

Em relação a este item de nossa análise da generosidade verificamos aqui uma 

afinidade do mesmo para com a segunda máxima da moral provisória exposta por Descartes 

no Discurso. Lembramos aqui que esta máxima pregava: “[S]er 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”
208

.  

Alguns pontos parecem-nos ser comum ao Discurso e As Paixões Alma: em 

ambos Descartes defende o mesmo modo segundo o qual devemos agir, ou empregar nossa 

vontade, qual seja, o modo “firme e resoluto”. Esta firmeza de decisão em nossas ações é 

necessária para não cairmos na irresolução, considerada pelo filósofo como um dos piores 

males
209

. Mais ainda, em ambos os textos Descartes afirma que essa vontade firme e resoluta 

deve se aplicar em buscar o que for de acordo com o melhor julgamento possível a nosso 

alcance. Já havíamos antes, em nossa exposição sobre a moral apresentada no Discurso 

demonstrado que a segunda máxima exemplifica um aspecto – talvez o principal, da virtude: 

trata-se da intenção de fazer o melhor, não do melhor epistemicamente comprovado. Trata-se 

de uma certeza que pode envolver um juízo que afirma uma ideia que não seja propriamente 

verdadeira. A intenção de fazer o melhor, ou seja, a firme e constante resolução de sempre 

fazer o melhor possível impede os generosos de posteriormente em seus espíritos 

arrependerem-se ou sentirem algum remorso de decisões tomadas, pois eles sabem e sentem 

que verdadeiramente fizeram o melhor que poderiam naquelas circunstâncias. De modo 

contrário, Descartes fala no artigo 159 que aqueles que se sentem “pouco resolutos”, e que 

não realizam toda capacidade ou uso que podem fazer do seu livre arbítrio, realizam coisas 

das quais vêem a se arrepender depois. A estes o filósofo classifica neste mesmo artigo, 
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denominado “Da humildade viciosa” como sendo “arrogantes e soberbos” em oposição aos 

generosos, que são “humildes e modestos”. 
210

 

De tudo que foi dito acima da generosidade, somos conduzidos ao que 

denominamos de item (d) da definição da mesma, a saber, quando Descartes, ao discorrer 

sobre os aspectos que constituem a generosidade, identifica esta à virtude. 

 

5.4- Da generosidade: quando a paixão se transforma em virtude 

Mas como uma paixão pode ser identificada como virtude? Como uma paixão se 

transforma em virtude? 

O que verificamos, por exemplo, no pensamento estoico- referência tomada e 

exposta aqui em contrapartida com Descartes - é que há uma defesa destes dois elementos 

como distintos. Mais ainda, para Sêneca, como expomos em nossa primeira parte, estas duas 

noções são antagônicas e o homem quando ligado as suas paixões é entendido como “preso”, 

“limitado”, sob efeitos de fraquezas. É este desprezo e negação absoluta das paixões que 

possibilita uma vida virtuosa e em última instância leva o homem à felicidade no estoicismo. 

Contudo, o que se verifica aqui com este conceito cartesiano de generosidade, ao contrário, a 

virtude é identificada a uma paixão: a generosidade vinda das paixões primitivas, admiração, 

amor e alegria. O que parece então ocorrer aqui é o extremo oposto da ideia estoica: uma 

paixão conduzindo o homem à virtude.  

Com fins então de esclarecer melhor esta relação generosidade-virtude e como 

estas duas noções se identificam exporemos a seguir algumas breves explicações 

complementares tanto da noção de generosidade quanto da noção de virtude que o pensador 

nos apresenta em sua obra. 

No que concerne à noção de virtude, em primeiro lugar, cabe aqui rememorar a 

definição da mesma que contemplamos na carta de 4 de agosto de 1645:  

[M]antenhamos a firme e constante resolução de executar tudo quanto a 

razão nos aconselhar, sem que nossas paixões ou nossos apetites nos 
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desviem;e é a firmeza desta resolução que creio dever ser tomada pela 

virtude.
211

 

 
Além desta definição nas cartas, em As Paixões da Alma encontramos três definições ou 

passagens concernentes à virtude e que podem nos auxiliar a esclarecer sua relação com a 

generosidade. A primeira no artigo 144 diz: “[É] seguir a virtude fazer as coisas boas que 

dependem de nós” 
212

. Na segunda, proveniente do artigo 148, Descartes afirma: 

Para que nossa alma tenha assim do que estar contente, precisa apenas seguir 

estritamente a virtude. Pois, quem quer que haja vivido de tal maneira que 

sua consciência não possa censurá-lo de nunca ter deixado de fazer todas as 

coisas que julgou serem as melhores (que é o que chamo aqui seguir 

virtude)...
213

.  

 

Observando tais explicações sobre o que venha a ser a virtude não deixamos de 

notar semelhança ou mesmo correspondência para com a generosidade. A definição de virtude 

localizada na carta de 4 de agosto, anteriormente por nós analisada
214

, traz em si uma 

identificação praticamente literal em relação a ideia de generosidade que Descartes expõe no 

artigo 153, que também prega uma “firme e constante resolução” de fazermos o melhor 

sempre. Conviria notar apenas que na carta ocorre uma menção às paixões e apetites como 

sendo algo que pode nos desviar de seguir a “firme e constante resolução” de realizar o que 

nossa razão nos mostrar como melhor. Esta compreensão estaria mais de acordo com a 

interpretação “tradicional” das paixões como más e impedindo a virtude. Porém,  o tom de 

Descartes não nos parece ser tão radical; ele não afirma categoricamente que as paixões 

impedem-nos de fazermos o que a razão nos mostrar como melhor, mas apenas que desviam. 

Já aquilo que denominamos de “primeira” explicação da virtude presente no 

Tratado das paixões, no artigo 144, entendemos que também se assemelha a definição de 

generosidade, na medida em que revela-se como sendo a realização de coisas que dependam 

tão somente de nós, ou do nosso livre arbítrio. Este, como expusemos acima, constitui-se de 

elemento chave da generosidade uma vez que a causa da estima a qual ela equivale, 

corresponde a ciência de nosso próprio livre arbítrio como nos esclareceu o filósofo no artigo 
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160 
215

. Aqui mais uma vez teríamos o estreitamento destas duas ideias. Além disso, faz-se 

necessário lembrar aqui a terceira máxima da moral provisória, bem como as ideias presentes 

no Manual de Epicteto, de que devemos nos guiar e realizar somente aquilo que está em nosso 

alcance.  

A segunda explicação contida nas Paixões da Alma - do artigo 148 - quando esta 

afirma que a virtude corresponde à consciência de nunca se ter deixado de realizar todas as 

coisas que se achou serem as melhores, constata-se novamente uma ligação direta com 

generosidade, uma vez que a sua própria definição nos diz o mesmo, ou seja, que nunca nos 

deve faltar vontade para realizar o que julgamos como sendo o melhor. Além disto, comunga 

também com o que já expusemos sobre a segunda máxima da moral provisória
216

, que a ação 

virtuosa  envolve o discernimento de que devemos fazer o melhor.  

Por fim, teríamos ainda, a nosso ver, uma terceira explicação de virtude no artigo 

161. Cito Descartes: 

 

[É] mister notar que o que chamamos comumente virtudes são hábitos da 

alma que a dispõem a certos pensamentos, de modo que são diferentes destes 

pensamentos,mas podem produzi-los e reciprocamente serem por eles 

produzidas.
217

 

 

Aqui, temos a virtude exposta como “hábito da alma” que a dispõe a certos 

pensamentos. Este entendimento da virtude enquanto sendo um hábito da alma vai, a nosso 

ver, de encontro com o que constatamos nas cartas do filósofo com a princesa Elizabeth: a 

virtude como disposições interiores e subjetivas do sujeito
218

. Também não podemos deixar 

de lembrar daquilo que expomos sobre o controle das paixões na primeira parte de nosso 

texto: apenas através de um hábito de se tentar distinguir as emoções que as paixões geram 

em nós dos objetos que - nos afetando - as causam, poderíamos indiretamente controlá-las. 

Tratar-se-á então do mesmo hábito? Poderia a generosidade também ser compreendida como 

um hábito da alma? A resposta para tal pergunta nos parece perto de esclarecimentos 

examinando agora as explicações complementares sobre a noção de generosidade. 
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Além da conhecida definição que aparece no artigo 153 que aqui expusemos, 

encontramos nas Paixões da Alma três outros momentos nos quais esta paixão é abordada e 

tratada por Descartes. São breves passagens, porém todas elucidativas. Vejamos quais sejam: 

a primeira, no artigo 54, onde ela aparece sob a denominação de magnanimidade. Lá, 

podemos ler: 

[À] admiração está unida a estima ou o desprezo, conforme seja a grandeza 

de um objeto ou sua pequenez que admiremos. E podemos assim nos 

estimarmos ou nos desprezarmos a nós próprios; daí provem as paixões e, 

em seguida, os hábitos de magnanimidade ou de orgulho e de humildade ou 

baixeza
219.  

A segunda explicação encontramos no artigo 156, nomeadamente, um artigo que trata das 

propriedades da mesma:  

[O]s generosos são levados a fazer grandes coisas e todavia nada a 

empreender que não se sintam capazes; e como nada estimam mais do que 

fazer bem aos outros homens e desprezar seu próprio interesse... com isso ( 

os generosos) são inteiramente senhores de suas paixões...
220

 

De modo semelhante, como constatamos nas definições de virtude, nas quais 

existem semelhanças para com a generosidade, nestas duas primeiras explicações sobre a 

generosidade também facilmente percebe-se haver identificações de características entre estes 

conceitos. Na primeira, nos chama a atenção o fato do filósofo falar da generosidade ou 

magnanimidade enquanto hábito, ação portanto. Tal hábito parece-nos, pelo que é dito no 

artigo, proceder da paixão da generosidade, e ambos da estima por nós próprios. Convém 

notar aqui mais uma vez a semelhança deste aspecto da generosidade com a virtude, basta 

lembrar-nos da terceira explicação de virtude imediatamente acima exposta por nós: ela 

também nos é apresentada como constituindo um hábito. No caso do hábito da virtude é um 

hábito em nossa alma e que a dispõe a certos pensamentos. No caso da generosidade, este 

hábito, tal como nos é mostrado na explicação acima, vem da estima por nós que, por sua 

vez,está ligada à paixão da generosidade, portanto se trataria também de um hábito de nossa 

alma. 

Analisando a segunda explicação da generosidade igualmente nota-se uma relação 

intrínseca com a virtude: os generosos realizam somente feitos dos quais se sentem e se sabem 
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capazes de poderem realizar. Dito de outro modo, temos aqui a primeira explicação que 

expusemos anteriormente da virtude encontrada no artigo 144 que prega que seguir a virtude é 

simplesmente realizar as coisas que dependem de nós. Aqui não podemos deixar de associar 

mais uma vez, um conceito cartesiano - no casom a generosidade - a uma das principais teses 

da moral estoica de somente desejar aquilo que está em nosso alcance. Segundo esta máxima, 

só devemos buscar e almejar coisas que sabemos que estão em nosso poder, em nossa alcance 

- tal qual  nos mostrou Descartes, os generosos o fazem. Além disso, é possível igualmente 

constatarmos aqui fortes ecos da terceira máxima da moral provisória na qual é proclamado 

que devemos procurar fazer o que está ao nosso alcance e não o que está fora dele, vencendo 

sempre a “nós mesmos do que a sorte” 
221

. Mais uma vez assim têm se aqui comprovado uma 

influência estoica e a estreita relação entre generosidade e a virtude.  

Das explicações acima contatamos que são diversas as semelhanças mostradas e 

propostas por Descartes entre as noções de generosidade e de virtude. Não nos parece exagero 

afirmar haver até mesmo uma identificação entre elas; ambas pressupõem o bom uso do livre 

arbítrio, bem como são hábitos de nossa alma. Agora, parece-nos tratar-se de fato do mesmo 

hábito. Observemos como Descartes desenvolve esta ideia. 

Voltando-nos novamente para a segunda explicação da generosidade não pode 

passar-nos despercebido a afirmação do filósofo de que: “[O]s generosos são inteiramente 

senhores de suas paixões” 
222

. Aqui devemos atentar para as palavras utilizadas por Descartes. 

Não nos parece haver aqui uma defesa da erradicação das paixões. Para se “Ser senhor” de 

algo, ser dono de algo, este algo precisa afinal existir, permanecer. De um modo controlado e 

limitado, mas permanece. Não parece tratar-se aqui de uma qualidade que extermine ou 

erradique, caso contrário não se poderia ser “senhor” ou “dono” das mesmas. Trata-se não da 

mesma visão estóica, na qual a figura do sábio, ou do homem virtuoso, era completamente 

desprovida de paixões. Aqui, o pensador moderno está falando da generosidade como sendo 

um “remédio contra os desregramentos das paixões” 
223

. Utilizando o mesmo vocábulo que o 

filósofo, nos parece que um remédio contra um desregramento das paixões irá no fim, realizar 

a ação de regrar, ou seja, de dirigi-las, de governá-las somente. Logo, o generoso, que seria 

para Descartes, o homem virtuoso, não seria, como na moral estoica, um homem sábio sem 
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paixão. Ele é alguém que as dirige, as governa. O que é muito diferente da ação de 

exterminar, ou mesmo destruir, estas mesmas ações. Aqui nota-se uma distinção forte em 

relação à ética das virtudes estoica.  

Mas, como afinal o generoso é senhor de suas paixões?  

É neste ponto que caberia expor aqui aquilo que seria uma terceira explicação 

sobre a generosidade presente no tratado. Podemos ler no artigo 161 e que nos esclarece: 

[S]e nos ocuparmos muitas vezes em considerar o que é o livre arbítrio e 

quão grandes são as vantagens advindas do fato de se ter uma firme 

resolução de usá-lo bem... podemos excitar em nós a paixão e em seguida 

adquirir a virtude da generosidade
224

 

Neste artigo, verificamos semelhanças com o artigo 54, no qual o filósofo nos 

mostrou que primeiro acontece a paixão da generosidade e em seguida o hábito da 

generosidade – ou magnanimidade naquele caso. Aqui ele não usa mais a palavra hábito, mas 

sim virtude. O que nos leva a concluir que dada a semelhança dos temos tratados nos 

referentes artigos, o 54, falando da generosidade como estima de si, e o 161 que trata do livre 

arbítrio, talvez haja naturalmente uma correspondência entre os termos hábito e virtude. Logo, 

concluímos que Descartes teria usado o primeiro, no artigo 54, como sinônimo do segundo.  

Concluímos também parecer haver aqui uma ordem: primeiro ocorreria a paixão 

depois a virtude. No sentido da primeira predispor ou preparar-nos para o hábito da virtude. 

Primeiro, estimamos a nós próprios - sob ecos fortes das paixões da admiração e alegria - pois 

percebemos que o nosso livre arbítrio nos pertence como nenhuma outra coisa, segundo, deste 

fato advém –como procuramos expor nos itens anteriores da definição conhecida de 

generosidade - todas as características do generoso: usarmos este poder de escolha da melhor 

maneira possível, usá-lo de modo firme e constante, somente fazermos coisas que estão em 

alcance de nosso livre arbítrio, respeitamos os outros, não os condenamos ou criticamos, os 

perdoamos quando erram, os estimamos pelas razões justas - por também serem generosos - e 

não injustas como bens, beleza, fortuna, entre outras coisas. Do desenvolvimento desta 

paixão, teríamos a virtude da generosidade, ou algo que poderíamos dizer, em última 

instância, uma virtude da admiração. 

                                                           
224

DESCARTES, R. As Paixões da Alma (Col. Os pensadores 3a Ed.) 1983 art.161, p.279-280 (Passions de 

l’Âme, AT vol. XI p.453-454). 



100 
 

A virtude - ou a generosidade - compreende como já foi visto, um hábito na alma. 

Estes hábitos da virtude da generosidade não devem, portanto ser entendidos como ações 

mecânicas reguladoras. Mas como disposições da nossa alma, de nosso intelecto. A 

generosidade neste ponto Descartes, não é só tratada como virtude, mas denominada 

literalmente de virtude. Em outras palavras, a paixão da generosidade se transformou em 

virtude.  

Mas por que apenas a generosidade enquanto paixão se transforma em virtude, ou 

melhor, predispõe a mesma? Por que outras paixões também não o fazem?  

Do que foi exposto nos parece que a singularidade da generosidade parece provir 

da consciência de que possuímos o livre arbítrio e temos o poder de bem usá-lo. Disto, nasce 

em nós uma estima por nós mesmos e pelos outros homens que também podem usar o poder 

de seu livre arbítrio. Somente a generosidade parece envolver esta admiração pelo seu próprio 

livre arbítrio. Além disto, atentando para a definição da admiração, a paixão primitiva que 

origina a generosidade, encontramos características que nos esclarecem seus efeitos no 

homem. No artigo 70 nos são descritas como características da admiração, basicamente duas 

coisas: primeiro, o encontro com o objeto que se admira que necessariamente deve ser 

considerado “raro” e “novo” para nos impactar, segundo, o movimento dos espíritos animais 

dispostos pela impressão em nosso cérebro desse objeto da admiração, possui e direciona-se 

com grande força, velocidade e intensidade ao local do cérebro que a própria impressão se 

encontra para conservá-la e mantê-la
225

. Em outras palavras, a emoção que a paixão da 

admiração gera em nós, parece ser maior e de mais intensidade que outras. Dando 

continuidade a suas ideias, ele afirma dois artigos depois no de número 72: 

[E] a sua força (da admiração) depende de duas coisas, a saber, da novidade 

(do objeto) e do fato de o movimento que a causa possuir, desde o começo, 

toda a sua força. Pois é certo que tal movimento produz mais efeito do que 

aqueles que, sendo de início fraco e só crescendo pouco a pouco, podem ser 

facilmente desviados
226

. 

 

Descartes, na citação acima, parece opor o movimento da admiração com outros 

que seriam de início fracos, apenas crescendo pouco a pouco. Daí podemos constatar que a 
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admiração desde seu início implica num movimento vigoroso, contínuo, resistente. Não se 

trata de algo que vai crescendo aos poucos, mas que desde sempre já está em nós como algo 

seguro, intenso, sólido e constante. Os efeitos dessa paixão parecem igualmente ter efeitos 

superiores que os de outras paixões. Como nos explica o pensador, um objeto “novo” acaba, 

por ser novo, por afetar partes que não estão acostumadas a serem afetadas, assim, seus 

efeitos no cérebro são maiores que os das paixões comuns
227

. Ao discorrer sobre o movimento 

dos espíritos na paixão da generosidade desta forma:  

[T]oda a diferença que observo nesses movimentos é que o da admiração 

goza de duas propriedades: a primeira, que a surpresa, a torna forte desde o 

começo, e a outra, que é igual em sua continuação, isto é, que os espíritos 

continuam-se movendo-se na mesma  proporção no cérebro.
228

 

Destas duas propriedades o filósofo nos alerta para o fato de que a segunda se 

encontra mais presente nos generosos do que a primeira. Enquanto que o encontro com algo 

novo, em indivíduos que não se conhecem, pode gerar orgulho e vício, pois acabam por 

atribuir a si próprios tal novidade, caindo em vaidade e estimando-se assim de modo 

equivocado, na generosidade ou nos generosos, ao contrário, os movimentos sempre firmes e 

constantes nunca surgem “de surpresa”, uma vez que estes se auto conhecem e sabem 

exatamente por qual motivo devem estimar-se. Segundo o filósofo: 

[C]onhecem ( os generosos) suficientemente  quais são as causas que os 

fazem estimar-se; todavia, pode-se dizer que estas causas são tão a 

maravilhosas( a saber, o poder de usar nosso livre arbítrio, que nos leva a 

nos apreciarmos a nós mesmos, e as imperfeições do sujeito em quem está  

esse poder, que nos levam a não nos estimarmos demais) que todas as vezes 

que no-las representamos de novo, proporcionam sempre nova admiração.
229

 

Sabendo assim da força e efeito que os movimentos da paixão da admiração 

causam em nós, e como são maiores e mais intensos do que o de qualquer outra paixão, 

podemos melhor compreender porque a paixão da generosidade (derivada daquela) predispõe 

a alma ao hábito que será, como sabemos, o hábito da virtude de um modo como nenhuma 

outra paixão o faz: há uma continuidade de seus efeitos e uma grande intensidade e força de 

seus movimentos dentro de nós. Parece-nos trata-se de uma força tanto intelectual - pela 

impressão do objeto - quanto fisiológica. Enquanto outras paixões, como o filósofo nos 

explicou, têm o início fraco, e vão crescendo aos poucos, estando assim suscetível ao desvio, 
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a generosidade, por conter em si a força e a emoção gerada da admiração, permanece mais 

tempo em nosso interior. Esta força da paixão da admiração por um objeto novo, ou pela 

qualidade dele, que, no caso da generosidade, como sabemos, é a admiração pelo nosso livre 

arbítrio, produz em nós o hábito virtuoso, o hábito generoso: onde conseguimos controlar 

excessos e desregramentos das paixões, respeitamos e admirarmos a nós mesmos e aos outros 

igualmente. Desta forma, temos uma paixão que se transforma em hábito, em virtude. 

Como exemplo de uma ação generosa ou da virtude generosa, temos a descrição 

no artigo 156. Lá os generosos são narrados como pessoas que conseguem controlar as 

paixões, especialmente dos desejos de ciúme e da inveja, do ódio, do medo e também da 

cólera.  Dos desejos de ciúme e inveja, o generoso percebe que nada que dependa deles para 

ser adquirido merece ser desejado, portanto não cultiva em si tais paixões. Os generosos 

também não odeiam os homens, pois estimam a todos, não sentem medo, pois a confiança em 

sua virtude os tranquiliza, e a cólera não os aflige, pois, não desejando aquilo que não está em 

seu alcance, não dão estima aos inimigos, não sendo por eles atingidos
230

. A generosidade é 

então exposta como o melhor remédio contra os excessos de algumas paixões. Contra a 

cólera
231

, por exemplo, propicia a forte estima de nossa liberdade e “império de nós mesmos”, 

faz com que não estimemos, por exemplo, bens que possamos perder. Bens estes que, por 

dependerem de outrem, os generosos não consideram, nem estimam. 

No penúltimo artigo da obra é apresentado um remédio geral contra os excessos e 

desordens causadas em nós pelas paixões. Como sabemos as paixões são em nós causadas, 

mantidas e fortalecidas pelos espíritos animais, elementos fisiológicos e corpóreos que fazem 

movimentos rápidos em nosso sangue, circulando nele calor e agitação. Estes movimentos são 

em nosso sangue excitados pelos objetos de nossas paixões, ou pela representação destes. 

Assim, nos mostra Descartes, poderia se achar que um remédio para algum excesso de paixão 

seria simplesmente saber distinguir estas duas coisas, movimento e objeto, para desvincular, 

desligar o movimento do sangue das representações que as causam. Como expusemos no 

início de nosso texto, entretanto, Descartes adverte que isso por vezes não é suficiente, pois os 

efeitos somáticos não cessam em alguns casos. Os efeitos dos movimentos de nosso sangue 

que geram algumas paixões sendo muito fortes e intensos não param simplesmente porque 

assim desejamos. Diz Descartes: “... não há nenhuma sabedoria humana que seja capaz de 
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resistir-lhes (aos movimentos excitados do sangue) quando não estamos para isso bem 

preparados.”
232

 Descartes parece estar aqui ratificando a força fisiológica das paixões. Mesmo 

tendo exposto que é possível regrá-las, diminuindo os efeitos que são indesejáveis, ele 

reconhece que aqueles que possuem forte tendência para sentir alegria, compaixão, medo ou 

cólera, não conseguem deixar de se emocionar quando entram em contato com os respectivos 

objetos dessas paixões. Então, nesses casos, ele recomenda e conclui: 

[O] que se pode fazer sempre em tal ocasião, e que eu julgo poder apresentar 

aqui como o remédio mais geral e o mais fácil de praticar contra todos os 

excessos das paixões, é, sempre que se sinta o sangue assim agitado, ficar 

advertido e lembrar-se de que tudo quanto se apresenta a imaginação  tende a 

enganar a alma.e a fazer com que as razões empregadas em persuadir o 

objeto de sua paixão lhe pareçam muito mais fortes do que são, e as que 

servem para dissuadir muito mais fracas. 

[Q]uando a paixão persuade alguma delonga, cumpre abster-se de 

pronunciar na hora qualquer julgamento e distrair-se com outros 

pensamentos até que o tempo e o repouso tenham apaziguado inteiramente a 

emoção que se acha no sangue. 

[M]as o que me parece que os que estão acostumados a refletir sobre suas 

ações podem sempre fazer é, quando se sentirem tomados de medo, 

esforçarem-se por desviar o pensamento da consideração do perigo, 

representando as razões pelas quais há muito mais segurança e mais honra na 

resistência do que na fuga 
233

. 

Nas citações acima, se percebe que o controle das paixões supõe a representação 

de pensamentos opostos aos que originalmente estão vinculados às paixões. Porém, estas 

novas representações na alma não são capazes, num primeiro momento, de controlar os 

efeitos fisiológicos das paixões em nosso corpo. É preciso tempo para que a emoção correndo 

no sangue se apazigue. O manejo das paixões, passa assim pelo aspecto fisiológico das 

mesmas como havíamos indicado no início deste capítulo. Mais ainda, passa pelo seu 

conhecimento. O homem generoso ou virtuoso conhecendo-se, deve saber reconhecer as 

disposições orgânicas e fisiológica que a paixão provoca em si. Logo as reconhecendo e 

sabendo provir do bom uso de seu livre arbítrio, volta seus pensamentos para outras 

representações, ou mesmo deve por vezes também saber controlar-se e esperar o tempo 
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necessário até as emoções que se encontram correndo em seu sangue, provindas dos espíritos 

dos animais, se acalmem. 

Tentamos na presente parte do trabalho expor como as paixões se inserem e se 

relacionam com o projeto de moral encontrado na obra de Descartes. Dos pontos que nos 

propomos a analisar, a concepção de paixão, o tratamento delas por Descartes, e a paixão da 

generosidade, pudemos verificar que, ainda que para Descartes algumas paixões possuam 

conotações pejorativas - caso do orgulho e da tristeza, não há, tal qual no estoicismo, a 

veemente defesa de que elas devam ser erradicadas. Mas sim, apenas controladas, manejadas. 

O filósofo chega inclusive a identificar uma paixão (a generosidade) à noção de virtude. Tal 

paixão, foi possível observar, se transforma em um hábito em nossa alma seja pela força 

contínua de sua emoção em nós, seja pela própria auto estima que ela supõe do nosso livre 

arbítrio. A aproximação generosidade-virtude é assim possível de ser realizada por Descartes, 

pois tal paixão provém dessa admiração que cada homem possui de seu livre arbítrio - o que 

também para o filósofo caracteriza a virtude. A noção de virtude cartesiana apresentada aqui 

parece dar continuidade à ideia da mesma exposta nas correspondências: a virtude como 

sendo a capacidade racional que o homem tem de usar seu livre arbítrio da melhor maneira 

possível. Há ainda, nesta obra, uma visão fisiológica das paixões, resquícios do Tratado do 

Homem e dos Princípios da Filosofia, porém esta visão se confunde e mistura com a nova 

perspectiva moral empregada pelo filósofo, como vimos no exemplo do manejo das mesmas: 

é somente os generosos, enquanto conhecedores de si, que conseguem tal manejo. As paixões 

desta forma são entendidas dentro de uma perspectiva moral, sob valores de bem e mal: 

enquanto algumas como a admiração, a estima, a alegria e o amor são boas, outras, como o 

orgulho, a cólera, o ódio, a tristeza são más. 
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6 - CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Para fins de conclusão, realizaremos agora uma revisão dos pontos e dos 

problemas tratados neste trabalho. Antes, porém, cabe rememorar nosso objetivo que foi 

apresentar a moral cartesiana realizando uma comparação - seja de aproximação ou de 

afastamento - da mesma com a ética estoica, uma vez que a base textual para isso, a nosso ver, 

é forte.  

Primeiramente, realizamos então a exposição de algumas ideias da moral estoica 

onde tomamos por base os pensamentos de Sêneca
234

. Ela nos revelou dentre outras coisas 

que para o estoicismo as paixões são tidas como movimentos irracionais da alma e 

consideradas todas más, doenças da alma - motivos pelos quais o sábio deve afastar-se delas. 

A felicidade assim, para a moral estoica, está relacionada com a erradicação das mesmas; com 

um afastamento da irracionalidade e com uma aproximação e identificação à razão. Nesse 

sentido, constatou-se a noção de virtude como central na ética estoica e equivalendo à 

condução da vida humana regrada pela razão; razão esta que o homem sábio deve buscar em 

seu interior e que se encontra também em consonância com a natureza.  

De posse destas noções, passamos para a análise dos escritos cartesianos sobre a 

moral. Ela teve início na obra Discurso do Método onde Descartes apresenta as quatro 

máximas que compõem o que ele denomina de “Moral por provision”. Um dos primeiros 

problemas que nos deparamos foi em relação à própria condição desta moral. Alguns 

comentadores como, Gilson e Gueroult, a interpretam como sendo literalmente “provisória”, 

momentânea, atribuindo pouca importância à mesma, outros, diferentemente, como Shapiro, 

Cimakasky e Polansky a entendem como complexa e importante. Compreender melhor esta 

condição se fez necessário, pois dependendo dela a interpretação de Descartes enquanto 

pensador ético moral se define. Aqueles que compreendem a moral por provisão não 

meramente como passageira, mas tendem a interpretá-la como sólida e consistente, indicando, 

por exemplo, possíveis influências como os próprios estoicos e a tradição ética antiga das 

virtudes cardinais presentes em A República, por isso mesmo sugerem que o filósofo pode 

ser tido como um pensador que possuía preocupações ético-morais. Desta maneira, eles 

defendem e delegam aos escritos morais cartesianos, coerência e relevância.   

Ainda sobre o código moral do Discurso mostramos que algumas máximas - a 

segunda e a terceira especialmente - sofreriam influência estoica: pregando ambas que o 
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homem deve buscar sempre agir conforme a sua própria razão, e respectivamente, controlar 

sentimentos conflituosos e saber que apenas seus pensamentos estão em seu alcance.  

Analisando a correspondência de Descartes com a princesa Elizabeth  

encontramos uma primeira definição do que seria a virtude para ele: o uso firme e constante 

da razão em nossas ações. Nesse sentido, podemos concluir mais uma vez certo traço da 

filosofia estóica presente no pensador moderno. Como Sêneca, vimos nas cartas que há para 

Descartes a crença na virtude enquanto emergindo de nosso interior, de nossa razão. 

Entretanto, percebemos também distinções em relação à moral estoica. Enquanto Sêneca 

supunha uma ordenação e relação de nossa razão interior com uma razão presente na natureza, 

no mundo, Descartes parece restringir a ação virtuosa somente ao interior, à subjetividade do 

homem. Desta forma, por exemplo, para Sêneca, se agirmos conforme nossa razão, fazendo o 

melhor que julgamos, mas nossa ação não repercutir no mundo de modo positivo, nada terá 

adiantado: nossa ação não será tida como virtuosa. Já para Descartes, o simples fato de 

usarmos nossa razão da melhor maneira possível, pressupõe que já estamos sendo virtuosos. 

Isto, nos parece, caracteriza e condiciona a moral em Descartes. Concluímos que Descartes 

nas cartas dá continuidade às ideias do Discurso, complementando-as, como ocorre no caso 

da retomada das máximas do código do Discurso.  

Após a correspondência, examinamos o tratado das paixões. Aqui, verificamos, 

também é dada continuação a algumas ideias e noções presentes nas cartas. Especialmente no 

que tange às ideias sobre a virtude. Descartes, pelo que foi visto, comunga com ideia estoica 

de que a virtude supõe e parte do melhor uso que podemos fazer de nossa razão para 

alcançarmos uma vida feliz. Isto nos foi evidenciado quando tratamos do conceito de 

generosidade. Esta paixão, que deriva da admiração pelo bom uso que fazemos de nosso 

próprio livre arbítrio, acaba, seja pela sua força fisiológica, seja pela força do objeto que lhe 

está associado, seja pelo aspecto novo deste, por transformar-se em uma virtude em nossa 

alma. Isto ratificaria, a nosso ver, o aspecto subjetivo e racional da virtude para Descartes, o 

aproximando de uma ética das virtudes.  

Entretanto, concomitantemente, também concluímos que o pensador moderno se 

distingue da tradição estoica em dois aspectos: 1) a virtude para ele - e em última instância a 

ação moral - não precisa estar ligada a uma ordem, a uma racionalidade do mundo - o que 

revela seu aspecto intencional e subjetivo, 2) as paixões não são tidas necessariamente como 

todas más, devendo ser erradicadas. É reconhecido que elas podem causar efeitos indesejáveis 
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e algumas são violentas e danosas, entretanto, o autor do tratado consente que mesmo estes 

efeitos ruins das paixões podem se transformar em algo de bom. Cito Descartes:  

[A] sabedoria é principalmente útil neste ponto, porque ensina a gente a 

tornar-se de tal forma seu senhor  (das paixões)e a manejá-las (as paixões) 

com tal destreza que os males que causam são muito suportáveis, tirando-se 

mesmo certa alegria de todos. 
235

 

 

Também no artigo 141 Descartes salienta algo positivo das paixões. Discorrendo 

sobre  a paixão do desejo ele afirma: “ [M]as os movimentos corporais que o acompanham ( o 

desejo) podem ser todos nocivos à saúde quando são muito violentos, e, ao contrário, ser-lhe 

úteis quando são apenas moderados” 
236

. Concluímos, nestas duas passagens, uma visão de 

Descartes sobre as paixões que poderia ser considerada positiva. Na primeira, sabendo 

conduzi-las bem se pode alcançar a felicidade. E na segunda, novamente com a presença de 

um aspecto moderador, nota-se algo de bom nas paixões - no caso é admitido que os 

movimentos das paixões podem causar bem à saúde do homem. 

Estes dois aspectos positivos das paixões, por suporem algum manejo e controle 

das mesmas, concluímos, só é alcançado pelos generosos, que como o filósofo nos esclareceu, 

por conhecerem a si mesmo, sabem controlar seus desejos e amenizarem os danos e efeitos 

indesejáveis das paixões.  

De tudo que foi exposto concluímos que existem fortes teses presentes em ambos 

os escritos, cartesianos e estoicos. São elas: a razão como guia principal de nossas ações, a 

razão guiando a virtude e a erradicação de desejos viciosos e baixos. Todavia, concluímos, há 

igualmente teses, também fortes, que distingue e afasta as ideias cartesianas das estoicas. 

Dentre as que mencionamos aqui podemos relembrar: a não erradicação de todas as paixões, 

as paixões podem ser boas e úteis ao homem, a ação moral baseada puramente em aspectos 

subjetivos e intencionais e a virtude como sendo resultado único da especulação racional de 

cada sujeito. Essas teses, acreditamos, apesar de distanciar e distinguir Descartes da tradição 

citada, não são capazes de impedir que indiquemos que o pensador esteja comprometido com 

uma ética das virtudes, pois ainda que haja diferenças na noção de virtude, aquilo que 

Descartes compartilha com os estoicos acerca da mesma, ou seja, ter a razão como base das 

ações virtuosas para se alcançar a felicidade, é suficiente a nosso ver para caracterizar uma 

ética das virtudes.  Uma teoria que visando à felicidade do homem, não identifica-se com 
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regras ou deveres determinados, mas somente com recomendações e preceitos sempre 

oriundos do melhor uso que fazemos de nossa razão. 
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