
Descartes

1589 – 1647



Descartes e seu tempo
Transformações

VISÃO DE 
MUNDO

Crise do 
pensamento 
medieval

•Copérnico

•Galileu

•Newton

ECONOMIA
Crise do 

Feudalismo
•Grandes Navegações

•Mercantilismo

NOVAS 
FORMAS DE 

AUTORIDADE

•Reforma Protestante

•Sistema WestfalianoNovo pensamento:

•Racionalista

•Individualista



Método
Recurso de adequação da RAZÃO (universal) à verdade

Jamais aceitar como verdade aquilo que não souber ser 
evidente como tal Regra da evidência

Divisão em partes mínimas para resolução Análise

Entendimento desde os objetos mais simples em direção aos 
mais complexos Síntese

Revisão e enumeração do conhecimento obtido para eliminar 
o erro

DE QUE MANEIRA?

RAIZ PLATÔNICA-
AGOSTINIANA

Enumeração



O argumento do cogito
(pensamento)

CÉTICOS 
MODERNOS

Todo conhecimento: 
perda de validação

Tradição:

•Sofista

•Cética Antiga

Resultado de 
tempos de crises 

ou transformações

Descartes: não refuta o método dos céticos;

•Efetua sua radicalização



Etapas

1. O problema dos sentidos

2. O problema da ilusão 
• No sonho o que não é

real é tomado como tal

3. Possibilidade de um 
“gênio maligno”

Ainda assim...

•Quadriláteros têm 
quatro lados (!) e

•5 + 5 = 10 (!)

“Deus” criador que me 
engana acerca de tudo!

Minha existência é inegável 
através da dúvida que eu coloco 
agora em meus pensamentos

Penso, logo existo

Idéias



Idéias

Natas

Experiência

Imaginação

Idéia de perfeição

Homem: ser 
imperfeito

Criada por Deus

Criador e 
mantenedor da 

realidade



Empirismo

Bacon (1562 – 1626)

Locke (1632 – 1704)

Hume (1711 – 1776)



Empirismo

• A verdade é produzida pela experiência 
sensível
– “nada está no intelecto que não tenha passado 

antes pelos sentidos”



Bacon – ídolos
• Tribo (humanidade)

– Homem: nãoé um 
microcosmo que reflete o 
macrocosmo

– Generalizações equivocadas
– Intelecto: distorce a 

realidade

• Caverna (subjetivo)
– Forma pessoal de ver a 

realidade distinta em cada 
pessoa

• Foro (mercado, 
sociedade)
– Relacionados à fala e 

como esta sugestiona e 
distorce a realidade 
para o grupo

• Teatro (filosofia)
– Antigas doutrinas 

falseadoras da 
realidade que 
permanecem

Conhecimento: empírico, indutivo com vistas às 
regularidades para formulação de leis



Locke

• Mente: folha em 
branco (tábula rasa)
– Reflete a realidade a 

sua volta

– Tem capacidade de 
processamento 
(entendimento) dessa 
realidade

• Objetos: qualidades
– Primárias

• Extensão, forma 
volume

– Secundárias
• Cor, odor, textura

Contra o racionalismo 
cartesiano

Não podem ser conhecidos em sua essência

•São conhecidos apenas como se apresentam a nós

Resquícios da “ideia”
cartesiana



Hume
• Causalidade

– Abstração

– Não corresponde a 
realidades de fato

Movimento causado 
por choque de corpos

Fervura da água causada 
por aquecimento

Ilusões que resultam da regularidade 
de eventos sucessivos

• Contra a substância 
pensante cartesiana

• Pensar: não é por si
– Sempre se pensa algo



Hume

• Ciência:
– Resultado de 

regularidades

– Ausência de certezas 
absolutas

• Dependem da 
permanência das 
regularidades

• Idéias abstratas
– Derivadas de sensações 

anteriores

– Não existem por si

DEUS Bondade

Sabedoria

Poder

AMOR
Carência

Libido

• Idéias abstratas
– Derivadas de sensações 

anteriores
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DEUS Bondade

Sabedoria

Poder

AMOR
Carência
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