
Parte 1
O CONTExTO INTElECTUAl



No século XVII, a reputação de Descartes 
apoiava -se principalmente, e em primeiro 
lugar, em sua matemática e depois em sua 
cosmologia. No século XVIII, passou, gra-
dativamente, de sua cosmologia para sua 
fisiologia mecanicista, em especial sua teo-
ria dos “animais máquinas”. No século XIX, 
quando surge a reformulação fundamental 
de Kant acerca da natureza da filosofia, foi a 
metafísica e a epistemologia cartesianas que 
passaram ao primeiro plano. No século XX, 
na filosofia de língua inglesa, por causa da 
revitalização do interesse na epistemologia 
empirista com a ajuda do surgimento do po-
sitivismo, passou -se a considerar o ceticismo 
bem mais seriamente como um problema fi-
losófico, e a epistemologia de Descartes, im-
pulsionada pelo ceticismo, veio a ocupar o 
lugar central. Na filosofia francesa e na filo-
sofia alemã, ao contrário, o interesse a partir 
de 1930 concentrou -se nas consequências 
éticas e políticas da ideia de Descartes de 
um eu independente do mundo no qual este 
se encontra, como um lugar de subjetivida-
de que é dado antes de qualquer interação 
com outros sujeitos.

É possível encontrar todos esses temas 
em Descartes, sustentando tanto a leitura 
do século XVIII de Descartes como um ma-
terialista perigoso quanto a do século XX 
como um dualista paradigmático. De modo 
geral, essas posições opostas têm origem em 
contextos de projetos diferentes que foram 
de tal modo mesclados – no século XX, isso 
se deu quando se tomou as Meditações como 
um texto canônico – que não apenas nos-
sa compreensão de Descartes é prejudicada 
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como também nossa compreensão das pró-
prias questões. É necessária uma elucidação 
e pode -se chegar a um considerável escla-
recimento por meio da compreensão ade-
quada do desenvolvimento dos interesses 
intelectuais de Descartes.

a inFânCia, 1596-1618

A mãe de Descartes morreu por complicações 
de parto apenas um ano depois do seu nas-
cimento, em 1596, e ele teve pouco contato 
com o pai, que era um membro do Conselho 
Parlamentar de Rennes, o que exigia sua 
presença nessa cidade durante vários me-
ses no ano. Ele se mudou para lá em 1600, 
deixando Descartes com a avó em La Haye, 
onde ficava a casa da família. Em 1606, 
Descartes foi enviado para o Colégio Jesuíta 
em La Flèche, um dos colégios -modelo fun-
dados pelos jesuítas no final do século XVI, 
originalmente projetados para educar os fi-
lhos dos nobres. Eram internatos e institui-
ções “completas”: à medida que as crianças 
passavam para séries mais adiantadas, as fé-
rias diminuíam de quatro para uma semana 
por ano; fora das férias só se permitia visitar 
os pais em casos calamitosos, e a vida na 
escola era regulada nos mínimos detalhes, 
ficando os estudantes sujeitos à autoridade 
exclusiva dos mestres. Ainda assim, o am-
biente era projetado para ser estimulante e 
boa parte da atenção era dedicada a motivar 
os estudantes. O objetivo não era fornecer 
nem uma educação para o sacerdócio nem 
para a população em geral. Ao contrário, o 
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objetivo era garantir que se inculcasse na-
queles que ocupariam posições de poder na 
vida eclesiástica, militar e civil não apenas 
os valores cristãos, mas também um sentido 
articulado da valia desses valores e a capa-
cidade de defendê -los e aplicá -los; e, sobre-
tudo, a capacidade de agir como modelos de 
bons homens cristãos.

Os primeiros cinco anos do curso em 
la Flèche eram dedicados a fornecer ao es-
tudante um bom conhecimento de latim, 
um conhecimento básico de grego e certa 
familiaridade com uma ampla gama de tex-
tos clássicos, predominantemente de Cícero. 
A maioria dos estudantes deixava o colégio 
depois desses cinco anos iniciais, mas al-
guns, entre eles Descartes, permaneciam. 
Os últimos três anos cobriam a filosofia de 
Aristóteles: dialética – sobretudo os tópi-
cos e silogística –; em seguida, a filosofia 
da natureza, inclusive alguma matemática 
elementar, e finalmente metafísica e ética. 
Em geral, evitavam -se questões teologica-
mente controversas, e os comentários e os 
compêndios nos quais Descartes aprendeu 
filosofia tinham por finalidade a reconstru-
ção do aristotelismo cristianizado a partir 
de primeiros princípios. Esses manuais con-
tinham, via de regra, uma orientação tomis-
ta, mas o estudante não lia diretamente os 
textos de Tomás de Aquino. Por isso, não 
surpreende que Descartes não demonstre 
familiaridade com os seus escritos antes 
de 1628. O que surpreende é sua falta de 
familiaridade com o desenvolvimento da 
tradição de manuais escolásticos: em 1640, 
ele escreve a Mersenne pedindo nomes de 
manuais escolásticos, mencionando que se 
lembrava do nome de um ou dois autores 
do tempo de escola, mas que não tinha visto 
mais nada desse gênero por 20 anos e que 
estava completamente desatualizado a esse 
respeito (AT 3: 185). Evidentemente, o inte-
resse filosófico de Descartes se desenvolveu 
de modo bastante independente de sua for-
mação escolástica.

Depois de se formar em La Flèche, 
ele passou algum tempo em Paris antes 
de frequentar a Universidade de Poitiers, 
onde estudou direito e talvez um pouco de 

medicina, tendo completado seus exames 
em direito no final de 1616. Cogitou uma 
carreira no direito, mas, em vez disso, final-
mente, decidiu -se por alistar -se no exército 
de Maurício de Nassau. Esse exército era de 
um novo tipo e nele Descartes estudou de-
fesa, arquitetura militar e várias outras ha-
bilidades da engenharia prática. É por essa 
época que vemos a vida de Descartes tomar 
um caminho intelectual singular.

o aPrendizado CoM  
BeeCkMan, 1618-1619

No final de 1618, Descartes conheceu 
Beeckman, oito anos mais velho do que ele. 
Beeckman vinha trabalhando em filosofia 
da natureza e matemática aplicada desde 
1613, quando introduziu uma nova teoria 
acerca do comportamento dos corpos li-
vres (que mais tarde se tornou uma teoria 
da inércia). “Físicos -matemáticos são muito 
raros”, escreveu em uma anotação de seu 
diário datada de dezembro de 1618, pouco 
depois de encontrar Descartes pela primei-
ra vez, e observa que este “disse nunca ter 
conhecido alguém que exerça sua pesquisa 
como eu, combinando física e matemática 
de modo exato. E, de minha parte, nunca 
conversei com ninguém, além dele, que es-
tude dessa maneira”. Foi Beeckman quem 
introduziu Descartes à filosofia da natureza 
microcorpuscular quantitativa, que ele iria 
refazer e tornar seu próprio sistema de filo-
sofia da natureza.

O primeiro escrito de Descartes, de-
senvolvido entre o final de 1618 e o início 
de 1619, trata de questões de matemática 
aplicada. Ele compôs um pequeno tratado 
sobre a base matemática da consonância 
em música, trocou correspondência com 
Beeckman acerca do problema da queda 
livre e trabalhou com ele em diversos pro-
blemas de hidrostática. O segundo e, so-
bretudo, o terceiro desses exercícios são de 
grande interesse. Na correspondência acerca 
da queda livre (AT 10: 58-61, 75-8, 219-22), 
Beeckman coloca uma questão matemática 
para Descartes sobre a relação entre espaços 
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percorridos e tempos decorridos na queda li-
vre e este parece disposto a orientar a ques-
tão para a dinâmica, buscando a natureza 
da força responsável pelo aumento contínuo 
do movimento. Essa orientação não é bem-
-sucedida e, na verdade, leva Descartes a 
interpretar mal o problema original, mas é 
indicativa daquilo que será um aspecto im-
portante e fecundo de seu pensamento acer-
ca de problemas mecânicos e, mais tarde, 
acerca de problemas gerais de física.

Os manuscritos hidrostáticos (AT 10: 
67-74) são ainda mais interessantes. Neles 
Descartes volta sua atenção para um resul-
tado paradoxal que Simon Stevin havia pro-
vado em hidrostática, a saber, que a pressão 
exercida por um fluido na base de seu re-
cipiente independe da quantidade de flui-
do e, dependendo da forma do recipiente, 
pode ser desproporcional ao peso do fluido. 
Aqui Descartes pega uma questão que ha-
via sido solucionada em termos rigorosa-
mente matemáticos e vai buscar as causas 
físicas subjacentes do fenômeno. Considera 
os fluidos como consistindo de corpúsculos 
microscópicos cujo comportamento físico 
causa o fenômeno em questão e se pergun-
ta que tipo de comportamento nesses cor-
púsculos poderia produzir o efeito exigido. 
Na verdade, é uma tentativa de traduzir o 
que Stevin havia considerado uma questão 
macroscópica geométrica para uma explica-
ção microcorpuscular formulada em termos 
da dinâmica de comportamento de fluidos. 
Na esteira disso, Descartes desenvolve uma 
série de conceitos de dinâmica rudimentar, 
sobretudo sua noção de actio, que usará 
para pensar questões de ótica física em me-
ados de 1620 e, mais tarde, em 1629, em 
questões de cosmologia. Isso é de especial 
importância porque toda a sua abordagem 
de problemas cosmológicos, por exemplo, se 
dá em termos do modo como os fluidos se 
comportam, já que são fluidos que movem 
os corpos celestes em torno de suas órbitas.

No final de 1619, o interesse princi-
pal de Descartes mudou para a matemática 
e esse interesse foi estimulado por reflexões 
acerca de um instrumento chamado com-
passo proporcional, que tinha dois braços 

ligados por suportes móveis, de tal forma 
que, quando se abria o compasso, a distân-
cia entre os braços estava sempre na mesma 
proporção. O compasso proporcional torna-
va possível que se realizasse operações geo-
métricas, tais como a trisseção de ângulos, e 
operações aritméticas, tais como o cálculo de 
juros compostos, e Descartes se perguntou 
como era possível que o mesmo instrumen-
to gerasse resultados em duas disciplinas tão 
diferentes como a aritmética, que trata de 
quantidades descontínuas (números), e a ge-
ometria, que trata de quantidades contínuas 
(linhas). Visto que o princípio subjacente ao 
compasso proporcional era o de proporções 
regulares, ele percebeu que havia uma dis-
ciplina mais fundamental, que inicialmente 
identificou com a teoria das proporções e, 
mais tarde, com a álgebra. Essa disciplina 
mais fundamental tem duas características. 
Primeiro, subjaz à aritmética e à geometria 
no sentido de que, juntamente com vários ra-
mos da matemática, tais como a astronomia 
e a teoria da harmonia, eram simplesmente 
tipos específicos de matemática e, por essa 
razão, ele a chamou de mathesis universalis, 
“matemática universal”. Sua segunda carac-
terística era ser uma disciplina de solução de 
problemas; de fato, uma disciplina de solu-
ção de problemas excepcionalmente podero-
sa, cujos recursos iam muito além daqueles 
da matemática e da geometria tradicionais. 
Descartes conseguiu demonstrar isso de um 
modo espetacular na geometria, lidando com 
problemas que desconcertavam os geômetras 
desde a Antiguidade, tais como o Problema 
de Pappus, mostrando, assim, como suas 
novas técnicas algébricas de solução de pro-
blemas poderiam transpô -los sem esforço. 
Entretanto, ao investigar a capacidade de 
sua matemática universal para a solução de 
problemas, Descartes suspeitou de que pode-
ria haver uma disciplina ainda mais funda-
mental, da qual a matemática universal seria 
apenas uma espécie, uma disciplina geral de 
solução de problemas subjacente a toda área 
de investigação física e matemática. A essa 
disciplina mais fundamental Descartes no-
meou “método universal”, e é esse método 
que as Regras buscam estabelecer e explorar.
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as RegRas, 1619-1628

Quando Descartes começou a trabalhar nas 
Regras, pretendia que tivesse três partes, 
cada qual contendo 12 “Regras”. O que foi 
oferecido foi um tratado geral sobre mé-
todo, cobrindo a natureza das proposições 
simples e como elas podem ser conhecidas 
(primeiras 12 Regras) e como lidar com 
“problemas perfeitamente compreendidos” 
(segundo conjunto de Regras) e com “pro-
blemas imperfeitamente compreendidos” 
(terceiro conjunto previsto). A composição, 
porém, deu -se em duas fases e a natureza do 
trabalho, de algum modo, mudou entre es-
tas. Em 1619-1620, Descartes completou as 
primeiras 11 Regras e, então, aparentemen-
te abandonou o projeto. Quando retomou as 
Regras em 1626-1628, revisou duas dessas 
(Regras 4 e 8) e acrescentou as Regras 12 a 
18, dando títulos apenas às Regras 19-21. O 
cerne do trabalho prossegue metodológico 
e a matemática ainda é considerada como 
modelo – que é o que se esperaria, já que é o 
fato de a passagem para um método univer-
sal se dar através da matemática universal 
que dá plausibilidade ao primeiro. Mas as 
Regras completas da segunda parte, princi-
palmente as Regras 12-14, concentram -se na 
questão a respeito de como é possível uma 
compreensão matemática do mundo apenas 
pela investigação do que ocorre na cognição 
perceptual quantitativa, isto é, daquilo que 
ocorre quando apreendemos o mundo em 
termos geométricos.

O pensamento de Descartes sobre cog-
nição perceptual foi com certeza estimulado 
por seu trabalho em ótica. Ele se instalou 
em Paris em 1625 e começou seu trabalho 
sobre ótica colaborando, em parte, com 
Claude Mydorge. Em algum momento en-
tre 1626 e 1628, descobriu a lei do seno da 
refração e, nessas bases, pôde estabelecer a 
curvatura necessária da superfície de uma 
lente para que esta refratasse raios parale-
los que atingissem um mesmo ponto de sua 
superfície. As superfícies esféricas não eram 
capazes disso e resultava que as partes es-
féricas usadas como lentes não formavam 
uma imagem clara, o que era uma grande 

desvantagem, principalmente com relação 
às lentes de telescópio. Nesse período, ele 
também tentou desenvolver uma teoria 
física da luz que explicasse por que a luz, 
quando refletia ou refratava, tinha um com-
portamento geometricamente circunscrito. 
Seu trabalho sobre o funcionamento do sis-
tema visual nos animais resultou em uma 
explicação naturalizada da cognição percep-
tual (Regras 12-14 das Regulae, mais tarde 
desenvolvidas em mais detalhes no Tratado 
do homem), a partir da qual começou a pen-
sar questões acerca de nossa representação 
perceptual do mundo. A questão geral que 
orientou seu trabalho sobre a representação 
foi saber se haveria um meio de representar 
a informação de tal modo que sua verdade 
ou falsidade fosse imediatamente aparen-
te. Descartes acreditou ter encontrado esse 
meio de representação no caso da matemá-
tica e seu objetivo era generalizá -lo na for-
ma de um “método universal”.

Mais precisamente, o problema com 
o qual Descartes se deparou foi o de que 
o método universal deveria fornecer um 
modo geral de legitimação do conhecimen-
to, inclusive do conhecimento matemático, 
embora a álgebra também fornecesse seu 
próprio tipo de legitimação do conhecimen-
to matemático. O ponto onde as Regulae são 
interrompidas e abandonadas é exatamente 
quando se torna claro que esses dois modos 
de legitimação entram em conflito. O modo 
geral de legitimação fornecido pelo método 
universal é aquele pelo qual os problemas 
são representados por ideias claras e distin-
tas, e a Regra 14 expressa precisamente o 
que isso quer dizer no caso da matemática: 
significa representar as entidades puras abs-
tratas com as quais a álgebra lida em termos 
de operações efetuadas sobre comprimentos 
de linha e, desta forma, a verdade ou fal-
sidade da proposição representada torna -se 
evidente. Tomemos um exemplo: a verdade 
da proposição 2+2=4 não é imediatamen-
te evidente se representada assim, mas é 
evidente se representamos a operação da 
adição como a conjugação de um par de 
pontos,: , com outro,: , e vemos que a soma 
é: : (Descartes usa comprimentos de linha, 
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mas o princípio é o mesmo). Nesse caso, 
podemos ver como quantidades se juntam 
para formar sua soma (e isso é igualmen-
te evidente para o caso de números muito 
grandes cujo valor numérico da soma não 
podemos computar imediatamente). Trata-
-se de um deslocamento bastante profundo 
e perspicaz por parte de Descartes. O pro-
blema que o preocupa é o de identificar as 
formas das demonstrações matemáticas nas 
quais podemos apreender não apenas que a 
solução ou a conclusão se segue das premis-
sas, mas nas quais podemos retraçar o modo 
como a solução ou conclusão é gerada. A di-
ficuldade que surgiu foi a de que o alcance 
das operações para as quais funcionava esse 
tipo de procedimento legitimador básico 
não se estendia para os tipos de operação 
mais sofisticados, para os quais a álgebra de 
Descartes funcionava. E foram exatamente 
essas operações que passaram a ser consi-
deradas nas Regras 19-21, a saber, a extra-
ção de raízes de ordem superior, para o que 
nenhuma manipulação do comprimento de 
linha poderia gerar o resultado.

É nesse ponto que as Regulae são aban-
donadas e isso também marca o fim da ten-
tativa de ter a matemática como modelo de 
conhecimento, a não ser em sentido mera-
mente retórico. A partir daí, sempre que a 
matemática é mencionada, ela o será como 
um paradigma de certeza; mas, ao contrá-
rio do trabalho de 1620, isso não mais será 
acompanhado da tentativa de captar, em 
algum nível de detalhamento matemático, 
em que consistiria essa certeza ou de que 
fonte ela deriva. Na verdade, o interesse de 
Descartes em questões metodológicas em 
seus escritos tardios foi muito determinado 
por questões de metafísica, epistemologia e 
filosofia natural.

O mundO e o TRaTadO 
dO hOmem, 1629-1633

Em 1630, Descartes mudou -se para a 
Holanda, que passaria a ser sua moradia nos 
20 anos seguintes e, desde o final de 1629, 
começou a trabalhar em um novo projeto, 

que originalmente teria três partes. A pri-
meira parte (O mundo) cobriria a natureza 
inanimada, a segunda (O tratado do homem) 
cobriria as funções não conscientes humana 
e animal, e essas seriam complementadas 
por uma terceira parte, sobre a “alma racio-
nal”, que nunca foi lançada.

O mundo apresenta uma teoria do 
mun do físico como algo que consiste ex-
clusivamente de uma matéria homogênea, 
que pode ser considerada como contendo 
três tipos de corpúsculos que se distinguem 
apenas pelo tamanho. Com base em leis que 
descrevem o movimento desses corpúsculos 
é estabelecida uma cosmologia mecanicista, 
que inclui uma física celeste e uma concep-
ção da natureza e das propriedades da luz. 
Descartes começa com o argumento de que 
o mundo pode ser diferente da imagem per-
ceptual que dele temos e que, na realidade, 
nossa imagem perceptual pode nem mesmo 
ser uma orientação confiável para saber-
mos como o mundo é. Isso não é, de modo 
algum, um argumento cético, e assim que 
Descartes estabelece a natureza do mundo 
fica claro que podemos saber que este é 
muito diferente da imagem perceptual que 
temos dele.

A teoria da matéria é desenvolvida de 
modo sistemático no O mundo. O princípio 
geral a partir do qual Descartes trabalha é 
o de que, dado que todo corpo pode ser di-
vidido em partes muito pequenas, é preciso 
que haja uma força para separá -las quando 
estas estão fixas umas em relação às outras, 
pois elas não se separam por si mesmas. Se 
as partes muito pequenas que constituem o 
corpo estiverem todas em repouso umas em 
relação às outras, então será preciso uma 
força significativa para separá -las, mas se 
elas se movem umas em relação às outras, 
então serão separadas umas das outras em 
uma velocidade que pode ser até maior do 
que aquela que se poderia alcançar pela 
aplicação de alguma força sobre elas. Os 
primeiros corpos consistem no que chama-
mos de sólidos, os últimos o que chamamos 
de fluidos e seus casos limites constituem as 
extremidades de um espectro no qual todos 
os corpos podem ser classificados, estando 
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os sólidos rígidos em uma extremidade e os 
corpos extremamente fluidos na outra. Essa 
classificação em um espectro de fluidez for-
nece a base para a teoria de Descartes da 
matéria, pois permite a redução das pro-
priedades da matéria à velocidade na qual 
suas partes se movem umas em relação às 
outras.

Todo corpo, seja fluido ou sólido, é 
feito de um tipo de matéria. Sabe -se que 
Descartes defende que não há vácuo inters-
ticial na matéria: o universo é um plenum. 
Mais ainda, ele defende que, mesmo supon-
do que haja vácuo, o grau de fluidez de um 
corpo não seria proporcional à quantidade 
de vácuo existente entre suas partes cons-
tituintes porque as partes de um fluido se-
riam mais facilmente comprimidas em um 
todo contínuo do que as partes de um sóli-
do. Nesse sentido de matéria, se despojásse-
mos o mundo das formas e das qualidades 
tradicionais, o que nos restaria seriam suas 
propriedades genuínas. Esse novo mundo 
deve ser concebido como um “corpo real, 
perfeitamente sólido, que preenche uni-
formemente todo o comprimento, largura 
e profundidade do espaço em cujo núcleo 
se deteve nosso pensamento” (AT 11: 33). 
Esse corpo perfeitamente sólido é “sólido” 
no sentido de ser pleno e sem vazio, e se 
divide em partes distintas apenas por seus 
diferentes movimentos. No primeiro ins-
tante da criação, Deus confere diferentes 
movimentos às partes e, depois disso, não 
mais intervém sobrenaturalmente para re-
gular seus movimentos. Em vez disso, esses 
movimentos são regulados por três leis da 
natureza, estabelecidas no Capítulo 7 de O 
mundo: primeira, um corpo permanecerá em 
seu estado de movimento a menos que um 
outro corpo o pare ou o retarde; segunda, 
em colisões entre tais corpos, a quantidade 
total de movimento se conserva; terceira, 
qualquer que seja a direção de um corpo em 
movimento, sua tendência de movimento é 
sempre retilínea.

Utilizando -se da teoria da matéria e 
das leis da natureza já elaboradas, Descartes 
estabelece os detalhes de uma cosmologia 
heliocêntrica como uma explicação de um 

“novo mundo” hipotético. Fundamental a 
toda essa cosmologia é a concepção car-
tesiana dos vórtices. Sendo o universo um 
plenum, para que qualquer de suas partes 
se mova é necessário que outras partes se 
movam também, e a forma mais simples do 
movimento que assume a forma de deslo-
camento será uma curva fechada, embo-
ra não tenhamos qualquer razão para crer 
que o universo gire em torno de um único 
centro: ao contrário, podemos imaginar di-
versos centros de movimento. Quanto mais 
afastada do centro a matéria girar, maior ou 
mais agitada será, porque seu movimento 
descreverá maiores círculos devido à sua 
maior capacidade de atualizar sua inclina-
ção a continuar em movimento retilíneo, 
uma vez que, quanto maior o círculo, mais 
ele se aproxima de uma linha reta. Qualquer 
diferença em tamanho ou de agitação que 
possamos imaginar ter tido o universo em 
seu início, exceto pelas grandes porções 
do terceiro elemento (ver a seguir), pode-
mos imaginar que movimento constante e 
colisão reduziram a diferença no tamanho 
da matéria, já que “os pedaços maiores ti-
nham que se quebrar e dividir para passar 
pelos mesmos lugares que aqueles que os 
precederam”. Do mesmo modo, as diferen-
ças quanto à figura também pouco a pouco 
desapareceram, já que repetidas colisões 
apararam as pontas e toda matéria (do se-
gundo elemento) se tornou arredondada. 
Por serem suficientemente grandes, alguns 
pedaços de matéria não se quebram nem se 
arredondam: Descartes se refere a eles como 
o terceiro elemento, e tais peças constituem 
os planetas e os cometas. Finalmente, as 
colisões produziram partes muito pequenas 
de matéria que se acomodaram ao espaço 
disponível de modo a não formar vácuo, e 
esse primeiro elemento é formado em uma 
quantidade maior do que a necessária sim-
plesmente para preencher os espaços entre 
os pedaços do segundo e do terceiro ele-
mentos, e o excesso naturalmente se move 
para o centro, já que o segundo elemento 
tem uma maior tendência centrífuga para 
mover -se em direção à periferia, deixando 
o centro como o único lugar para o primeiro 
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elemento. Ali ele forma corpos perfeitamen-
te fluidos que giram em velocidade maior do 
que os corpos que os circundam e expelem 
matéria sutil de suas superfícies. Essas con-
centrações do primeiro elemento em forma 
de corpos redondos e fluidos no centro são 
sóis, e a ação de expulsar de suas superfícies 
é “o que tomaremos como sendo luz”.

O universo assim representado por 
Descartes consiste de um número indeter-
minado de vórtices contíguos, cada um com 
um sol ou uma estrela no centro, e plane-
tas girando em torno desse centro levados 
pelo segundo elemento. Algumas vezes, en-
tretanto, os planetas podem se mover tão 
rapidamente que saem do sistema solar: 
então se tornam cometas. Descartes descre-
ve a diferença entre o caminho dos planetas 
e o dos cometas por meio de uma atraente 
analogia com corpos sendo levados pelos 
rios: os cometas são como corpos que terão 
massa e velocidade suficientes para serem 
levados de um rio a outro, enquanto os pla-
netas são como corpos que só são levados 
pelo fluxo de seu próprio rio. Planetas en-
tram em algum momento em órbitas está-
veis – quanto menos massa têm, mais ficam 
perto do centro – e, uma vez em suas ór-
bitas, são simplesmente levados pelo fluido 
celeste em que estão. As órbitas se tornam 
estáveis porque, uma vez que um planeta te-
nha atingido uma órbita como esta, caso ele 
se movesse para dentro, encontraria imedia-
tamente corpúsculos do segundo elemento 
menores e mais rápidos que o empurrariam 
para fora; caso se movesse para fora, ime-
diatamente encontraria corpúsculos maio-
res que o retardariam e o fariam se mover 
de novo para dentro.

Em O mundo, Descartes tem um duplo 
êxito. Em primeiro lugar, sua teoria do vór-
tice explica a estabilidade das órbitas dos 
planetas de tal modo que apresenta uma 
imagem intuitivamente plausível de movi-
mento orbital que não precisa de forças mis-
teriosas agindo a distância: a rotação rápida 
do Sol no centro de nosso sistema solar, por 
sua força centrífuga resultante, faz com que 
a “piscina” de segunda matéria gire em tor-
no dele, mantendo os planetas em órbitas 

como um redemoinho de água mantém os 
corpos em movimento circular a sua volta. 
Além disso, explica esse movimento em ter-
mos de noções físicas quantificáveis que são 
fundamentais, a saber, a força centrífuga e 
as tendências retilíneas da matéria em mo-
vimento. Em outras palavras, a teoria helio-
cêntrica é derivada de uma teoria da matéria 
muito simples, três leis do movimento e a 
noção de força centrífuga. Em segundo lu-
gar, essa explicação permite que Descartes 
dê conta de todas as principais propriedades 
conhecidas da luz, fornecendo assim uma 
base física para a ótica geométrica que ele 
procurou, com sucesso, formular durante a 
década de 1620.

A segunda parte do projeto, O trata-
do do homem, integra o mesmo empreendi-
mento em filosofia da natureza, estendendo 
o programa mecanicista para a fisiologia e 
se apoiando na teoria da matéria mecânica 
estabelecida em O mundo. Em certos pon-
tos, o Tratado do homem foi até mais radical 
que O mundo. A ideia de que o mecanicis-
mo permitiria que se explicasse tudo, desde 
processos físicos até o comportamento de 
corpos celestes, com certeza era polêmica, 
assim como as consequências copernicianas 
que Descartes dela extraiu. Mas o projeto 
era solo comum entre muitos filósofos da 
natureza na década de 1630: Beeckman, 
Mersenne e Gassendi, por exemplo. Com re-
lação a uma fisiologia mecanicista, a ideia 
era diferente: esta era muito mais ambicio-
sa e muito mais ameaçadora. Em O mundo, 
Descartes postula um único tipo de matéria 
no universo e essa matéria é inerte, homo-
gênea e qualitativamente indiferenciada. Os 
limites dos corpos são determinados pelo 
movimento relativo da matéria circundante 
e qualquer variação nas propriedades é uma 
função do seu tamanho, da sua velocidade 
e direção. É com essa noção de matéria que 
Descartes tenta explicar todas as funções e o 
comportamento dos animais.

A fisiologia animal, desde o início de 
O tratado do homem, é introduzida como o 
funcionamento de uma máquina. A descri-
ção da digestão da comida é uma combina-
ção de termos da mecânica e da química. 
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Primeiramente, a comida é dividida em pe-
quenas partes e então, aos poucos, através 
do calor do sangue e dos vários humores 
comprimidos entre as partículas sanguíne-
as, a comida se divide em partes nutritivas e 
excrementícias. O calor gerado pelo coração 
e levado pelo sangue é aqui o ingrediente 
chave, e Descartes dedica bem mais atenção 
ao coração e à circulação sanguínea do que 
a funções como a digestão e a respiração. 
Ele admite que o sangue circule pelo corpo 
todo, porém, como a maioria de seus con-
temporâneos, rejeita a explicação de Harvey, 
que recorre à tese de que o coração é uma 
bomba, preferindo considerar o seu movi-
mento como resultado da produção de calor. 
O coração é como uma fornalha, ou antes, 
como o sol, pois contém em seus poros “um 
daqueles fogos sem luz” constituídos pelo 
primeiro elemento e que também compõem 
o Sol. Na verdade, Descartes tinha realmen-
te pouca opção, além de rejeitar a explicação 
de Harvey. Para aceitar que o movimento do 
sangue se deve à ação de contração e ex-
pansão do coração, seria preciso encontrar 
uma fonte de força para sua ação de bom-
bear, o que era difícil conceber sem recor-
rer a forças não mecânicas. Por outro lado, 
defendendo sua própria concepção de que 
processos termogenéticos criavam pressão 
nas artérias, era possível ao menos apontar 
para fenômenos tais como a fermentação 
natural. Do ponto de vista da psicofisiologia 
de Descartes, o aspecto mais importante da 
circulação do sangue é o fato de que ela leva 
os “espíritos animais”, através das artérias 
das carótidas, até o cérebro. Esses são se-
parados do sangue e entram no cérebro por 
meio da glândula pineal, localizada no cen-
tro das cavidades cerebrais. Trata -se de um 
procedimento mecânico no qual os espíritos 
animais são as partes mais sutis do sangue e, 
por essa razão, podem se infiltrar na glându-
la pineal pelos poros, pequenos demais para 
qualquer coisa maior (AT 11:128).

Tendo lidado com o coração – cujo ca-
lor é o “princípio da vida” – e com a circula-
ção do sangue, Descartes então se volta (AT 
11:130) para o sistema nervoso. Este funcio-
na através dos espíritos animais, que entram 

nos nervos e mudam a forma dos músculos, 
o que, por sua vez, resulta nos movimentos 
dos membros, de modo análogo à força da 
água nas nascentes. Em termos gerais, o que 
ocorre é que estímulos externos deslocam as 
extremidades periféricas das fibras nervo-
sas, transmitindo ao cérebro uma estrutura 
isomorfa da impressão feita no órgão dos 
sentidos. Isso resulta em mudanças na con-
figuração formada no cérebro pelos espíri-
tos animais, o que pode produzir mudanças 
no fluxo destes para os nervos. No músculo, 
um pequeno influxo dos espíritos vindo dos 
nervos faz com que os espíritos que já estão 
lá abram uma válvula em direção ao mús-
culo oposto. Os espíritos, então, fluem do 
músculo oposto, causando seu relaxamento 
e a contração do outro músculo. 

Os dois maiores desafios para a fisiolo-
gia mecanicista de Descartes dizem respeito 
a dois temas que envolvem a noção de fina-
lidade e que são considerados tradicional-
mente como incontestáveis: a formação do 
feto e a cognição perceptual. No caso do de-
senvolvimento fetal, o objetivo de Descartes, 
em O tratado do homem e no texto fisiológi-
co mais tardio, Description du corps humain, 
é mostrar que é possível uma explicação 
perfeitamente aceitável sem qualquer refe-
rência a fins intrínsecos.

Pode -se pensar a maioria dos processos 
biológicos em termos de finalidade: nutri-
ção, respiração, excreção, sono, etc. Muitos 
processos físicos não biológicos também po-
dem ser pensados em termos de finalidade, 
e Aristóteles sustentou que a explicação da 
queda de corpos pesados tinha que exibir a 
finalidade do processo. Isso faz surgir o pro-
blema a respeito de onde devemos traçar o 
limite. Podemos conceder que um processo 
possa ser descrito em termos de finalida-
de sem com isso conceder que a finalidade 
tenha um papel genuíno na explicação do 
processo. A menos, por exemplo, que con-
sideremos que a teleologia deve ter um pa-
pel em todo processo orgânico natural, não 
tendemos a pensar que o crescimento dos 
adolescentes ou dos adultos precise de uma 
explicação em termos de finalidade. Por ou-
tro lado, podemos ter a tendência de pensar 
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que o desenvolvimento do feto de fato exige 
uma explicação em termos de fins ou metas: 
ele se desenvolve de tal maneira porque está 
se tornando um cavalo, ou uma pessoa, ou 
um pássaro. Entre essas duas explicações há 
uma área cinzenta. Podemos considerar a 
estratégia de Descartes como uma maneira 
de forçar o desenvolvimento fetal a entrar 
para a área cinzenta; nesse caso, a questão 
a respeito do tipo correto de explicação não 
mais será mais julgada por considerações 
a priori acerca de saber se metas são rele-
vantes, mas por considerações acerca da 
eficácia de uma explicação concreta para 
dar conta de detalhes. Resumindo, embora 
Descartes não exponha seu plano para lidar 
com essa questão, parece claro que a con-
cepção mecanicista da embriologia envolve 
uma tripla estratégia: em primeiro lugar, ex-
plicar o crescimento ordinário sem qualquer 
referência a fins. Em segundo lugar, tratar 
o processo de formação e de maturação do 
feto meramente como uma espécie de cres-
cimento, que envolve um aumento significa-
tivo da complexidade e da diferenciação das 
partes internas – maior do que o processo de 
crescimento da infância para a idade adulta, 
é claro, mas isso não o torna qualitativamen-
te diferente. Em terceiro lugar, o mecanicis-
ta deverá mostrar como o desenvolvimento 
de um baixo grau de complexidade e de 
diferenciação interna para um alto grau de 
complexidade e diferenciação é algo que 
pode ser tratado em termos mecanicistas. 
O que essa estratégia permite é que se for-
neça uma explicação geral do crescimento 
em termos do modo como a matéria -prima 
é introduzida no organismo e transformada 
em tipos de material altamente diferencia-
dos, que constituem os ossos, o sangue, os 
músculos, etc. Feito isso, mostra -se como é 
possível estender esse tipo de explicação ao 
caso em que os órgãos não crescem simples-
mente em tamanho, mas são efetivamente 
constituídos.

Descartes admite uma forma genuína 
de cognição perceptual nos animais, os quais 
considera estritamente sem alma, e sua con-
cepção altamente naturalista da cognição 
nos “autômatos” também se aplica a muitos 

aspectos da cognição humana. Mas diferen-
temente dos fetos, os seres humanos contêm 
fins intrínsecos, sobretudo o fim de compre-
ender o mundo, e a cognição humana pode 
ser criticada por não atingir esse fim.

uMa ePisteMoloGia orientada 
Pelo CetiCisMo, 1633-1641

Descartes suspendeu a publicação de O 
mundo e de O tratado do homem ao saber da 
condenação de Galileu e, assim, esses textos 
não apareceram durante sua vida. O Diálogo 
sobre os dois máximos sistemas do mundo 
de Galileu foi condenado pela Inquisição 
Romana em 23 de julho de 1633 e tal con-
denação teve uma clara consequência para 
O mundo. O Diálogo de Galileu fornecia evi-
dência física tanto em favor da rotação diur-
na da Terra pelas marés quanto em favor do 
seu movimento orbital anual em mudanças 
cíclicas no curso das manchas solares. A con-
denação por parte da Inquisição concentrou-
-se na questão da realidade física da hipótese 
de Copérnico. Um problema central era “um 
assunto de fé e moral” em relação ao qual o 
segundo decreto do Concílio de Trento deu à 
Igreja o poder total de decisão. Os oponentes 
de Galileu consideravam a Bíblia como fonte 
de conhecimento científico e defendiam que 
o caso estava coberto pelo critério segundo o 
qual, se os Padres da Igreja concordavam so-
bre algo, não poderiam estar errados sobre 
os dogmas da fé. Na condenação de 1633, 
estabeleceu -se essa interpretação, o que im-
plicava que o movimento físico da Terra não 
poderia ser explicado por meio da filosofia 
da natureza. Assim, não apenas ao tipo de 
argumento que Galileu ofereceu no Diálogo 
faltava poder para decidir a questão como 
também ao tipo de argumento oferecido por 
Descartes em O mundo.

Descartes teve uma dupla reação a isso. 
Em primeiro lugar, recolheu alguns de seus 
trabalhos científicos que não foram toca-
dos pela condenação de 1633 e os publicou 
como três ensaios sobre ótica, meteorolo-
gia e geometria. A base cosmológica para 
a teoria cartesiana sobre a luz é ignorada 
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na Dioptrique, sendo o seu tema central a 
ótica geométrica em lugar da ótica física, e 
as polêmicas consequências cosmológicas 
de sua ótica física foram evitadas. A maior 
parte do material do ensaio em meteorolo-
gia é bastante tradicional, mas uma seção, a 
que trata a respeito do arco -íris, é original 
e Descartes a identifica como exemplo de 
seu “método”. Essa seção é particularmente 
interessante, uma vez que se opõe a certas 
leituras de Descartes segundo as quais, em 
filosofia natural, ele deduziria seus resulta-
dos de primeiros princípios, pois o procedi-
mento adotado nesse assunto oferece um 
meio experimental para examinar hipóteses 
empíricas e um modelo de quantificação dos 
fenômenos óticos.

O segundo tipo de reação, apresenta-
da no Discurso e nas Meditações, foi mais 
radical. A consequência última da crise pro-
vocada pela condenação do heliocentrismo 
de Galileu foi mudar a direção do trabalho 
de Descartes. Ele não abandona o interes-
se por filosofia natural e, até o fim de sua 
vida, continua considerando seu trabalho 
nesse campo como sua contribuição mais 
importante. Em uma carta de 28 de junho 
de 1643 à princesa Elizabeth da Boêmia, 
ele afirma que os princípios da metafísica 
devem ser compreendidos, mas que, uma 
vez compreendidos, não se deve mais per-
der tempo com eles. Em vez disso, dever -se-
-ia prosseguir e dedicar o próprio tempo “a 
pensamentos para os quais o intelecto coo-
pera com a imaginação e os sentidos” (AT 
3:695), isto é, a filosofia natural. O mesmo 
ponto é defendido para Burman em 1649, 
quando Descartes insiste que não se deve 
gastar muito tempo com questões metafí-
sicas, sobretudo com suas Meditações, pois 
consistem em uma preparação para a ques-
tão principal, que “diz respeito às coisas físi-
cas e observáveis” (AT 5:165).

Todavia, o interesse de Descartes por 
áreas da filosofia natural, como ótica, me-
cânica e cosmologia, tornou -se, depois de 
1633, se não exclusivamente, ao menos bas-
tante limitado a polêmicas e sistematização 
e, sobretudo, à legitimação de uma filosofia 
natural mecanicista por meios metafísicos 

e epistemológicos, algo bastante diferente 
do que ele fizera nos trabalhos anteriores a 
1633, cujo ápice é O mundo e O tratado do 
homem. Sua preocupação nas Meditações e 
na Primeira Parte dos Princípios, obra que 
retrabalha as Meditações, é estabelecer o tipo 
de metafísica adequada à sua filosofia da 
natureza, a qual, na verdade, fundamenta o 
tipo de fi losofia natural por ele pretendida.

As Meditações se utilizam de uma epis-
temologia orientada pelo ceticismo para 
sistematicamente desconstruir o mundo – o 
mundo do senso comum e o mundo da filo-
sofia da natureza de Aristóteles – de modo 
a tornar explícitas suas suposições e sua de-
ficiência. Descartes prossegue então meta-
fisicamente, construindo o mundo a partir 
dos primeiros princípios, para o que recorre 
à noção de ideias claras e distintas susten-
tadas pela garantia divina. Isso leva a uma 
distinção nítida entre o domínio do mental 
e o do corpóreo e a uma explicação do do-
mínio do corpóreo radicalmente diferente 
daquela presente no início das Meditações. 
Em virtude do fato de que nosso novo ponto 
de partida consiste em ideias claras e distin-
tas (cujo paradigma é o cogito), não pode-
mos nos perguntar acerca da existência do 
mundo corpóreo sem que tenhamos uma 
ideia clara e distinta do que é isso sobre cuja 
existência nos perguntamos. Na concepção 
de Descartes, a questão acerca da existência 
só se torna determinada e, assim, passível 
de ser respondida se perguntamos se algo 
com características determinadas existe, 
sendo essas características não apenas to-
talmente determinadas mas percebidas com 
segurança. A menos que nosso ponto de 
partida consista de coisas percebidas clara 
e distintamente, nunca podemos ter certeza 
se estamos indo a algum lugar. A questão é 
se há alguma concepção de mundo corpó-
reo disponível que ofereça uma percepção 
desse tipo. A resposta de Descartes é a de 
que ele conhece apenas uma, a saber, a per-
cepção matemática do mundo. No final das 
Meditações, ele nos diz que as coisas corpó-
reas “talvez não sejam, todavia, inteiramen-
te como nós as percebemos pelos sentidos, 
pois essa percepção dos sentidos é muito 



30          Broughton, Carriero & cols.

obscura e confusa em muitas coisas, mas, 
ao menos, cumpre confessar que todas as 
coisas que, dentre elas, concebo clara e dis-
tintamente, isto é, todas as coisas em geral, 
compreendidas no objeto da geometria es-
peculativa, aí se encontram verdadeiramen-
te” (AT 8A:80).

Se os argumentos das Meditações fun-
cionam, o que Descartes estabelece é que 
nosso ponto de partida em filosofia da na-
tureza deve ser um mundo despido de todas 
as formas e qualidades aristotélicas, consis-
tindo em nada além de extensão geometri-
camente quantificável. A única filosofia da 
natureza compatível com esse quadro é o 
mecanicismo, sobretudo o mecanicismo do 
tipo estabelecido por Descartes na teoria 
da matéria e na mecânica presentes em O 
mundo. Se admitimos com ele sua teoria da 
matéria e dois dos princípios básicos de sua 
mecânica (o princípio da inércia retilínea e 
o da força centrífuga), então, se o argumen-
to de O mundo é correto, temos o heliocen-
trismo, pois isso é tudo de que ele precisa. 
Desse modo, as Meditações estão diretamen-
te conectadas com O mundo, fornecendo o 
caminho metafísico para a filosofia da natu-
reza nele oferecida, bem como a legitimação 
de todo o projeto.

uM sisteMa de  
FilosoFia, 1641-1644

O ano em que Descartes preparou as 
Meditações para publicação marcou o iní-
cio de um amargo período de cinco anos no 
qual ele foi atacado publicamente pelo teó-
logo holandês Gisbert Vœtius. Regius, discí-
pulo de Descartes, havia entrado em conflito 
com alguns de seus colegas por conta de 
suas posições em favor do cartesianismo, 
e Vœtius, não conseguindo remover Regius 
de sua posição na cátedra de medicina em 
Utrecht, dirigiu seus ataques a Descartes. 
Durante todo esse tempo, Descartes se pre-
parava para  vincular sua filosofia natural 
a sua nova fundamentação nos Princípios, 
cujos quatro livros, dos seis projetados, apa-
receram em 1644.

Os Princípios começam com o que con-
siste, apesar da reordenação de alguns ar-
gumentos, em um sumário das Meditações, 
mas não conduz meramente a O mundo. 
Muitos dos temas tratados são os mesmos, 
mas o material é retrabalhado com um vo-
cabulário metafísico de substância, atributos 
e modos, totalmente ausente em O mundo e 
desnecessário para seu foco em filosofia da 
natureza (em oposição aos propósitos legiti-
madores dos Princípios). Essa re -escrita me-
tafísica da filosofia cartesiana da natureza 
lhe confere um foco inteiramente novo, uma 
vez que as questões de legitimidade ofus-
cam, nesse modo de proceder em filosofia 
da natureza, aquelas a respeito de como se 
deve compreender os processos próprios à 
filosofia natural. Ainda assim, o aparato me-
tafísico introduzido na primeira parte dos 
Princípios não é gratuito. O que Descartes 
pretende mostrar é que seu sistema de fi-
losofia natural é o único que satisfaz as ri-
gorosas exigências fundacionais que devem 
ser satisfeitas até mesmo para se começar a 
estabelecer um sistema de filosofia da natu-
reza. O movimento mais importante da es-
tratégia fundacional de Descartes é o uso da 
dúvida cética para forçar a questão acerca 
de qual deve ser o nosso ponto de partida 
em qualquer iniciativa cognitiva, e para es-
tabelecer as ideias claras e distintas como o 
único ponto de partida possível. Isso é re-
forçado por sua insistência em afirmar que 
não podemos nem mesmo colocar a questão 
da existência de algo a menos que tenhamos 
uma percepção clara e distinta a respeito 
disso sobre o que estamos colocando ques-
tões: somente se o mundo for concebido de 
uma determinada maneira podemos colocar 
as questões acerca de sua existência e sobre 
quais são suas propriedades.

Esse modo de proceder depende de 
uma compreensão da metafísica como algo 
motivado por preocupações epistemológi-
cas (sob a forma da doutrina das ideias cla-
ras e distintas) e de uma compreensão de 
epistemologia orientada, por sua vez, por 
considerações a respeito de filosofia da na-
tureza. Quanto à primeira questão, cabe no-
tar, por exemplo, que, quando a concepção 
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de Descartes de substância no Livro I dos 
Princípios termina por levar a duas defini-
ções incompatíveis (artigos 51 e 52), sua 
solução é ignorar as considerações metafí-
sicas e resolver a questão por meio da dou-
trina das ideias claras e distintas (artigos 
54 e 60), de modo que, a partir de então, 
o que assegura a Deus, à mente e à maté-
ria o estatuto de coisas independentes não 
são, como antes, considerações sobre subs-
tância, mas sim o fato de concebermos clara 
e distintamente Deus, a mente e a matéria 
como completamente diferentes umas das 
outras. Quanto à questão do papel da filo-
sofia da natureza, basta comparar os Livros 
II e IV dos Princípios com O mundo para se 
perceber que o papel da metafísica “episte-
mologizada” do Livro I consiste em fornecer 
uma fundamentação a um sistema de filoso-
fia da natureza que já havia sido desenvol-
vido sem o benefício dessa fundamentação 
legitimadora.

Nesse sentido, Descartes é inflexível 
quanto ao que distingue seu sistema de ou-
tros, a saber, o fato de ser o único legítimo. 
Assim, quando, em 1646, seu ex -discípulo 
Regius publica sua própria versão da filo-
sofia cartesiana da natureza, que prescinde 
de todo o aparato legitimador de Descartes, 
este imediatamente se distancia dele e o 
ataca em 1648 com a publicação de Notae in 
Programma. Trata -se de uma resposta ponto 
a ponto à versão de Regius, em que são ex-
postos os erros a que se está sujeito quando 
não se pensa exaustivamente as questões 
em termos fundacionais.

as paixões da alma, 1643-1650

Em 1643, Descartes dá início a uma corres-
pondência afetuosa e fecunda com a prince-
sa Elizabeth da Boêmia, que na época tinha 
24 anos. Ele não a vê com muita frequên-
cia entre 1643 e 1646, quando ela deixa a 
Holanda, mas com certeza teve com ela uma 
forte ligação pessoal até sua morte. Elizabeth 
pressionou Descartes quanto a inúmeros pro-
blemas sobre as paixões, levantando ques-
tões acerca da relação corpo e alma e sobre 

ética. Quanto aos estados afetivos, ele volta 
à explicação bastante naturalista que orien-
tou sua consideração a respeito de estados 
cognitivos em O tratado do homem. Nessa 
correspondência, Descartes distingue “três 
tipos de noções primitivas”, a saber, a men-
te, o corpo e a união dos dois (AT 3:691); 
é a união dos dois – isto é, para todos os 
efeitos, a mente encarnada – que faz todo o 
trabalho no que diz respeito à mente, pois 
esta sem o corpo não tem qualquer função 
na cognição perceptiva e está longe se ser 
claro o papel que ela desempenha no caso 
mais problemático do conhecimento intelec-
tual. Entretanto, para o projeto de Descartes 
é crucial que a distinção entre corpo e alma 
não se obscureça (é nesse sentido que ele re-
jeita a concepção quase que universalmente 
aceita de faculdades superiores e inferiores). 
Isso é assim principalmente porque, creio, 
sua ética exige que ele conceba a mente hu-
mana como distinta para explicar que pode-
mos nos afastar de nossos estados afetivos 
e cognitivos e fazer juízos sobre eles; para 
tanto, os seres humanos devem ter um cen-
tro unificado de subjetividade para além das 
faculdades corpóreas modulares que com-
partilham com os animais.

Em 1649, Descartes deixa a Holanda, 
para a corte da rainha Christina da Suécia. A 
mudança não parece ter sido bem -sucedida. 
A influência intelectual dominante na corte 
era a do humanista holandês Isaac Vossius, e 
sua compreensão de uma cultura intelectual 
era muito diferente daquela de Descartes, 
marginalizando -o efetivamente, apesar de 
sua enorme reputação. O inverno de 1649-
1950 foi o mais rigoroso dos 60 anos an-
teriores e Descartes contraiu pneumonia. 
Recusando a atenção do médico particular 
de Christina, Johan van Wullen, que havia 
tomado seu partido quando do ataque feito 
pelo teólogo holandês Regius a seu trabalho, 
Descartes seguiu seu próprio tratamento de 
cura por vinho aromatizado com tabaco. O 
procedimento não obteve êxito e ele morreu 
em 11 de fevereiro de 1650. Seus despojos 
foram levados de volta à França em 1666, 
foram exumados muitas vezes e seu crânio, 
que fora removido do resto dos despojos em 
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1666, atualmente encontra -se no Musée de 
l’Homme em Paris.
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