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introduÇÃo

“Descartes c’est un homme terrible à prendre
pour maître; son oeil semble dire 

- ‘Encore un qui va se ‘tromper’”1.

este trabalho inicia-se consciente dos riscos 
que se apresentam para quem pretende conhecer 
e interpretar a obra de descartes como um todo 
ou mesmo um tema particular no interior desta. 
não é recomendável tomar descartes como tema 
de reflexão sem ter em conta a epígrafe desta in-
trodução. de fato, descartes parece anunciar, pre-
viamente, a todo aquele que pretende decifrar a 
ordem de sua trama filosófica, o fracasso de tal 
empreitada. o mar é revolto, o risco é sempre imi-
nente; apesar disso, é preciso ir em frente, é preci-
so, tomando os devidos cuidados, lançar-se ao mar 
e navegar, regido pela esperança de que os ventos 
conduzam a nau em direção ao porto seguro e que 
o marinheiro possa, ao cair da tarde, contemplar a 
terra firme da razão cartesiana. nesta empreitada, 
muitos são os guias que se apresentam para con-
duzir, estabelecer e interpretar a direção “correta” 
da nau filosófica de descartes. mas qual guia esco-
lher? em princípio, nenhum. a multiplicidade de 

1 alain, Histoire de mes pensées, p. 253.
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intérpretes e interpretações, quase sempre diver-
gentes, em torno da obra de descartes, não reco-
menda que se tome um intérprete ou uma perspec-
tiva particular de interpretação como orientação 
de pesquisa. neste encontro filosófico, grande 
parte dos mais ilustres e reconhecidos intérpretes 
da vida e da obra de descartes encontram-se pre-
sentes, entretanto, a nenhum, em particular, será 
oferecida a cabeceira da mesa.

depois de mais de trezentos anos de reflexão 
filosófica sobe a obra de descartes, ainda é possível 
encontrar um nicho não explorado, esquadrinha-
do, conquistado pelos seus intérpretes, que possa 
servir de tema para uma investigação que tem a 
intenção de apresentar algo de novo? a resposta, 
aparentemente óbvia, seria um rotundo não. des-
cartes seria terra conquistada, demarcada e cerca-
da – com arame farpado – pelos desbravadores de 
suas veredas filosóficas. neste sentido, parece que 
descartes não teria mais nada a dizer que já não 
se encontre sob pleno domínio de seus mais ilus-
tres intérpretes. já não há mais silêncios no texto 
cartesiano, tudo já foi dito. descartes deixou-se re-
velar por inteiro.

engana-se quem assim interpreta as possibi-
lidades oferecidas pelo conjunto das reflexões filo-
sóficas que descartes legou aos humanos. talvez, 
não seja excesso afirmar que esse se apresenta, 
ainda hoje, com o mesmo vigor filosófico, com o 
mesmo espírito provocativo com o qual se apre-
sentou na aurora do século Xvii. descartes é um 
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daqueles autores que não envelhece nunca; apesar 
da distância no tempo, provoca o espírito crítico 
de quem busca entender a grande fábula do mun-
do, entender e dar respostas às provocações inte-
lectuais de um mundo já antigo, que se apresenta, 
a cada instante, em toda sua complexidade, cada 
vez mais novo. retornar a descartes para melhor 
decifrar a trama com a qual tece sua filosofia, para 
melhor entender a ordem de seu próprio sistema, 
é buscar entender o tempo de hoje; é buscar enten-
der as grandes questões filosóficas da atualidade 
que, apesar da passagem do tempo, eram também 
questões de descartes. Querendo ou não o homem 
contemporâneo, em suas mais diversas manifes-
tações intelectuais, é herdeiro do cogito cartesia-
no. descartes é moderno, é contemporâneo; sua 
filosofia instaurou a modernidade e, até hoje, não 
se pode deixar de reconhecer que as raízes da ár-
vore que alimenta o espírito filosófico do homem 
contemporâneo, encontram-se nos princípios da 
filosofia cartesiana. 

mas qual descartes será tomado como objeto 
de reflexão neste trabalho? o descartes da ciência, 
sem metafísica? o descartes que subordina a ciên-
cia à metafísica? o descartes que busca, através da 
moral, a paz, a felicidade e o bem estar do homem 
nesta vida? É possível dizer que essas três verten-
tes do cartesianismo tornam-se alvo e unificam-
-se como objeto de reflexão deste trabalho. assim, 
descartes será acompanhado nestes três momentos 
aparentemente distintos e independentes, mas que 
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estão inter-relacionados, de modo que a compre-
ensão de cada um deles, em particular, só se jus-
tifica quando relacionado e articulado ao conjunto 
da obra do meditador. descartes busca estabelecer 
uma unidade de todas as formas de conhecimento, 
uma só ciência que possa abarcar e unificar todo 
o saber humano. consequentemente, a filosofia de 
descartes encontra-se toda ela interligada, as partes 
encontrando seu sentido na ordem lógica do todo 
e o todo, por sua vez, encontrando nas partes que 
o constitui a base onde se justifica e se esclarece. 
Fracassaria quem desejasse destacar um tema par-
ticular e dar conta dele separadamente, sem con-
templar o conjunto da obra de descartes. 

se o tema escolhido for Deus e sua relação 
com a filosofia cartesiana, a situação torna-se ain-
da mais complexa, pois tal tema percorre toda a 
obra do meditador, alcançando, inclusive, sua vo-
lumosa correspondência. 

sobre a presença de deus na filosofia cartesia-
na, têm-se, neste momento, muito mais perguntas 
que respostas; espera-se que estas sejam oferecidas 
ao longo deste trabalho. Qual, verdadeiramente, é 
a função de deus na filosofia cartesiana? sua pre-
sença aí compromete a autonomia do sujeito no 
processo de construção da verdade? a filosofia de 
descartes, seja na ciência, seja na metafísica, pre-
cisa realmente de deus para garantir sua ordem de 
verdades? Quais os impasses lógicos enfrentados 
por descartes para garantir e justificar a presença 
de deus na ordem de seu sistema metafísico? a 
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presença de deus na metafísica cartesiana é uma 
necessidade lógica ou uma concessão político-
-religiosa? ao justificar a presença de deus na or-
dem de seu sistema filosófico, não teria descartes 
preparado as condições teóricas para se afirmar 
a “morte de deus”? depois de descartes, ainda é 
possível falar de deus como fonte legitimadora da 
verdade? Perguntas que podem ser unificadas em 
uma única: quais as possibilidades e os limites da 
metafísica cartesiana?

os três capítulos que compõem este trabalho 
buscam responder essas questões, sem pretensão 
de esgotar o assunto ou mesmo apresentar uma 
resposta definitiva. em filosofia, melhor, no co-
nhecimento humano, não existem respostas defi-
nitivas. Para o próprio progresso do conhecimento 
humano, melhor que elas continuem não existin-
do. assim, o que ora começa a ser apresentado não 
é um fato, mas só uma interpretação, uma pers-
pectiva do problema, nem a única, nem a melhor; 
só mais uma forma, mais uma possibilidade de 
contemplar o livre vôo da razão cartesiama. Para 
tanto, buscou-se, através dos três capítulos que se 
seguem, percorrer de forma abrangente o territó-
rio filosófico de descartes, procurando entender o 
esforço intelectual deste, bem como as consequ-
ências desse esforço, para justificar e legitimar a 
presença de deus na ordem das razões do homem. 

no primeiro capítulo, Descartes sem metafísi-
ca, buscar-se-á mostrar que descartes, antes de ser 
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um metafísico, é um cientista. em sua reflexão, 
está preocupado em dar conta do mundo físico, em 
construir um novo sistema do mundo a partir de 
uma reflexão puramente racional, sem nenhuma 
especulação metafísica, sem nenhum interesse so-
bre a natureza de deus ou a imortalidade da alma. 
neste primeiro momento, descartes não precisa 
de deus para legitimar as conquistas de sua ciên-
cia. Poder-se-ia dizer que a intenção principal, não 
a única, deste capítulo é buscar entender os cami-
nhos percorridos por descartes para fundar uma 
ciência na qual a presença de um deus justificador 
e legitimador de todo conhecimento verdadeiro 
não se faz necessária. 

o segundo capítulo, Deus na física cartesia-
na – uma física em busca de uma metafísica, será 
desenvolvido em duas etapas. Primeiro, de for-
ma quase descritiva, sem acentuar a intervenção 
crítica sobre o assunto, indicar o percurso atra-
vés do qual descartes constrói sua metafísica. 
no segundo momento, de forma mais reflexiva 
e crítica, buscar-se-á entender a virada filosófica 
de descartes, isto é, a ordem lógica, as possibi-
lidades, as dificuldades e os limites enfrentados 
por descartes ao tentar fazer da metafísica o fun-
damento da ciência. Quais as dificuldades, im-
passes lógicos, encontrados por ele para fazer de 
deus a base de sustentação de sua física. a orien-
tação deste capítulo tem como alvo responder 
às seguintes perguntas: para além das questões 
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gnosiológicas, haveria questões políticas presen-
tes na metafísica cartesiana? Qual o papel que o 
cogito e deus desempenham na metafísica car-
tesiana? o cogito inviabiliza a presença de deus 
como causa primeira na metafísica cartesiana? 
deus inviabiliza a presença do cogito como cau-
sa primeira na metafísica cartesiana? a presença 
de deus na filosofia cartesiana comprometeria a 
autonomia da razão? seria a razão que se encon-
tra subordinada a deus ou é deus que se encon-
traria subordinado à razão? buscar responder a 
estas interrogações é buscar entender as possibi-
lidades e os limites da metafísica cartesiana. ao 
final deste capítulo estarão preparadas as condi-
ções gnosiológicas para, no primeiro momento, 
compreender-se a natureza do deus cartesiano, 
saber como este se justifica na ordem lógica de 
sua metafísica; no segundo momento, preparam-
-se as condições para o capítulo seguinte no qual 
buscar-se-á identificar, na metafísica cartesiana, 
a origem da ideia da “morte de deus” na razão 
ocidental.

o terceiro capítulo, Descartes: a origem da 
morte de Deus. buscar-se-á entender a natureza 
do deus da metafísica cartesiana. cabe-lhe buscar 
respostas a alguns questionamentos. É o deus de 
descartes o deus dos cristãos ou um deus da ra-
zão, um deus dos filósofos? descartes, ao subor-
dinar deus à ordem lógica, derivada da razão na-
tural, não teria criado as condições teóricas para 
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afirmar a morte de deus na ordem da razão? a 
presença de deus na metafísica cartesiana é uma 
necessidade lógica ou uma concessão político-re-
ligiosa? descartes teria deixado suas convicções 
religiosas alcançarem suas convicções filosóficas? 
não teria sido depois de descartes que, entre as 
mais diversas correntes filosóficas, estabeleceu-se 
a autonomia da razão em relação ao conhecimen-
to verdadeiro, à construção de uma ciência que en-
contra na pura racionalidade humana sua base de 
sustentação, não sendo mais possível falar de um 
deus que se afirma e se reconhece como o único 
ser justificador e legitimador de todo conhecimen-
to verdadeiro, de todo conhecimento que busca 
ser reconhecido como ciência? o deus da revela-
ção cristã teria como, sem perder sua aura de mis-
tério, sobreviver no universo estritamente lógico-
-matemático da metafísica cartesiana? É possível 
dizer que descartes, mesmo que essa não tenha 
sido sua intenção originária, tornou-se o filósofo 
responsável por expulsar o deus da revelação cris-
tã do território da razão? não teria sido descartes 
o filósofo que fez deus retornar ao território que 
lhe é próprio, o do mistério, da fé, da crença, ou 
mesmo da superstição? descartes estaria realmen-
te preocupado em construir uma metafísica ou o 
que busca, verdadeiramente, é construir uma ciên-
cia que possibilite ao homem o domínio da natu-
reza, o conforto e a felicidade nesta vida? Por fim, 
uma última questão, que orientou os três capítu-
los deste trabalho: seria, de fato, descarte o au-
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tor a quem pode e deve ser creditada a autoria da 
“morte de deus” na ordem do pensamento filosófi-
co ocidental? responder a essa questão seria dar 
conta globalmente da filosofia de descartes, supor 
um percurso de sua reflexão, perceber e percorrer 
os caminhos percorridos pelo meditador na cons-
trução de seu projeto filosófico. tal é a intenção 
deste trabalho.


