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O PROBLEMA DO CIRCULO CARTESIANO 

Ao que parece foram Amaud e Gassendi porventura os primeiros pen- 
sadores que opuseram a Descartes a objecção de que teria caido num circulo 
vicioso, porque daria a existência de Deus como garantia da verdade das ideias 
claras e distintas e, simultaneamente, provaria a existência de Deus através de 
ideias claras e distintas '. 

Descartes respondeu, sempre, com certa impaciência à critica, parecendo 
como que aconselhar aos adversários uma leitura atenta dos seus textos ', mas 
não deixando de esclarecer que se limitara a afirmar que para ele Deus não 
garantia a verdade das ideias claras e distintas como tais, mas apenas a recor- 
dação do que aparecera como ideia clara e distinta3. 

Estavam iniciados uma controvérsia e um problema hermenêutico que 
originaram páginas e páginas na maioria procurando ilibar Descartes da falá- 
cia do dialelo (nem sempre entendido como o fizeram Amaud e Gassendi), 
embora nalgumas delas se sustente que efectivamente cometeu esse erro 
lógico. 

Entre uma e outra destas posições situa-se uma terceira e curiosa 
solução. 

De acordo com a mesma, Descartes não cometeu um erro lógico. Mas 
nem por isso se deixou de colocar bem claramente no plano do circulo vici- 
oso. Só que o fez intencionalmente e com o intuito secreto de destruir a pró- 
pria metafísica. 

I DESCARTES, Médifaiions el Repenses, Paris, Adam et Tannreiy, IX-I, nova ed., Viin, 
1964, Quatnèmes Objeciions (Amaud), p. 166;Vll-1 Objectiones quintae(Garsendi), p. 327. 

DESCARTES, Idem, Réponses m,s deuièines objections, pp.140-146 e Réponses azu 

qr<ntriènies objecrions, pp. 189-190. 
DESCARTES, Idem, Réponses a la  deuièines objecrions, pp. 188-190 e Réponses a la  

qrratrièn~es, p. 41 1. 
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Cantina-JarC Frzncilco Meitinhoí (caord.). EdiCo da Fundr~lo Eng Anionio de Almeidr. Porta 1998: pp. 95-110. 



Em favor deste ponto de vista começa-se por invocar a dedicatória, 
suposta cheia de malícia das Meditationes de prima Philosophia à Faculdade 
de Teologia de Paris. Ai Descartes escreve ((ainda que seja absolutamente certo 
que é preciso acreditar que há um Deus porque está ensinado nas Escrituras 
e, por outro lado, acreditar nas Santas Escrituras porque vêem de Deus (...) 
não se pode todavia propor isso aos infiéis que poderiam imaginar que se esta- 
ria a cometer o erro que os lógicos chamam circulo)) 4. Obviamente Descartes 
não sustentava abertamente que se estaria a cometer este erro mas a insinua- 
ção seria clara e absolutamente de acordo com o seu processo mental, tradu- 
zido no lema ((larvatus prodeo)) (não esqueçamos que tal lema inspirou o céle- 
bre, embora a nosso ver um tanto fantasioso, livro de  Maxime Le Roy, 
Descartes le philosophe au  masque5), aos conselhos de prudência a Regius 
quando este polemicava com Voetius no sentido de não usar palavras dema- 
siado cortantes e não abandonar a terminologia tradicional para dizer o que 
pretendia, na não publicação do ((Traité du Monde)) após a condenação de 
Galileu, na asserção pública que abordaria o problema da imortalidade da alma 
nas Meditações Metafísicas - ver o titulo - e no reconhecimento privado 
de que afinal não o faz6. 

Tudo isso levaria à conclusão que o traço dominante do seu caracter 
sendo o disfarce, ao aludir ao que os infiéis poderiam considerar circulo o que 
pretenderia era chamar a atenção para a circularidade inerente à sua metafi- 
sica que, por suposto seria a metafisica. 

Descartes o que desejaria era sem riscos de maior era aniquilar esta 
última sendo no intimo um ateu. 

Contudo semelhante duplicidade no filósofo não só  implicaria um 
cinismo que a sua vida desmente, como seria em extremo estranho que se 
desse ao trabalho da edificação de uma metafisica para chamar a atenção para 
a sua fragilidade tão só por uma vaga alusão teológica. 

De resto conforme observa pertinentemente Curley ((quando se toma a 
hipótese dissimulatória realmente a sério tudo é prova da mesma)) '. 

Na realidade pressuposta a dissimulação toda frase pode estar a dissi- 
mular e ser apresentada como prova da dissimulação em causa. 

E estaremos em pleno arbihário. 

DESCARTES, Idem, pp. 4-5. 
le ROY, M., Descarles /e pliilosophe nu inasque, Rieder, Paris, 1929. 
DESCARTES, Idem, VII, p. XlX, capa da I." ed. das Meditaliunes, edição de 1641, 

111, pp. 265-266, Lettre a Mersenne de 24 de Decémbre de 1640(?) 
' CURLEY, E. M., Descarles againsf lhe Skeplics, Havard Univenty Press, Cambridge, 

Massachusets, 1978, p. 99. 
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Deixemos pois esta tese e voltemo-nos para as apologias de Descartes 
que pretendem ilibá-10 do circulo. 

De uma maneira geral há duas orientações fundamentais. O circulo con- 
sistiria como afirmaram logo Amaud e Gassendi em Deus garantir a verdade 
das ideias claras e distintas e provar-se a existência de Deus enquanto ideia 
clara e distinta. 

Para o circulo descrito dessa maneira são apresentadas soluções diversas 
que pretendem afastá-lo e que adiante examinaremos. 

A segunda forma de entender o circulo está em entender que o cogito é 

a certeza privilegiada. No entanto porque limitado e finito necessita da garan- 
tia divina; sucederia porem que apenas se conseguiria atingir Deus partindo 
da verdade do cogito. Circularidade patente. 

Também neste caso são exibidas concepções que procuram mostrar que 
a circularidade não tem lugar e cuja veracidade tentaremos submeter a critica. 

Comecemos pela primeira das perspectivas referidas. No âmbito dela 
E. Loeb professor da Universidade de Michigan apresenta o seu ponto de vista 
pessoal. 

Segundo Loeb, Descartes considera como regra de verdade as ideias cla- 
ras e distintas. Ora essa regra é posta em causa pela hipótese da existência de 
um génio maligno ou um deus enganador. Hipótese que só se poderia afastar 
recorrendo ao próprio critério de verdade, a clareza e distinção das ideias com 
o que se estaria a cair numa circularidade patente. 

Toda a questão consiste, para o autor, em ((absolver Descartes da acusa- 
ção que o seu procedimento está begging the questionn 

A solução que Loeb atribui a Descartes e que acha plenamente satisfa- 
tória é a seguinte: encontrar algo de irreversivel, algo que, de forma alguma, 
se consiga pôr de lado e que ipso facto excluiria a duvida que a hipótese do 
génio maligno arrastaria consigo. Ora o inabalável, o irresistivel seria o que 
se intui clara e distintamente no acto mesmo em que é intuído. Loeb entende 
que Descartes está a referir-se a uma irrestibilidade factual psicológica, ou a 
um inabalável desse género 9. Seria um facto diferente da irrestibilidade epis- 
témica do facto que não podemos deixar de crer no que estamos a intuir na 
altura mesma em que o fazemos; a hipótese céptica recebe assim um primeiro 
abalo. Em todo o caso, a primeira vista aquilo que nós recordamos ter sido 
visto como claro e distinto já não oferece irrestibilidade, já não é inabalável 

LOEB, L. E., «The caiiesian circle*, in The Conibridge Cornponion 10 Descartes, 
University Press, Cambridge, 1992, p. 200. 

Idem, pp 202-203. 
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psicologicamente, pelo menos de igual maneira. A hipótese céptica não está 

de todo arredada. 
E acontece que ao tomarmos como principio ou regra da verdade a cla- 

reza e distinção das ideias, tal princípio ou regra tem uma generalidade que 
não é compativel com a imediatividade da visão clara e distinta, que é tem- 
poralmente limitadai0. De certo modo, a hipótese céptica ainda a atingiria 
acontecendo que para vencer semelhante hipótese a citada regra é indispensá- 
vel. A circularidade estaria de novo presente. 

Contudo, no entender de Loeb, para além da irrestibilidade stricto sensu, 
Descartes admitiria uma outra espécie de irrestibilidade mais fraca mas ainda 
irrestibilidade psicológica. 

Terá lugar quando uma proposição: a) não encontrar argumentos que for- 
çosamente, a destruam b)  for possivel reconstmir intuição inicial ". 

É precisamente o caso da regra da verdade que só  esbarra com mera 
hipótese - a hipótese céptica - logo com nada que forçosamente a destrua 
e cuja clareza e distinção pode sempre ser a cada instante apreendida de novo. 

Ela é, portanto, também irresistivel psicologicamente. 
Temos assim que o claro e distinto é psicologicamente inabalável, irre- 

sistivel, não precisando de nenhuma garantia contra o cepticismo. Deste modo, 
qualquer espécie de circularidade estaria afastada. 

É curioso que Loeb formula a seguinte objecção contra a irrestibilidade 
psicológica, dizendo mais ou menos que é uma petição de principio tentar 
afastar o cepticismo em função da irresistibilidade psicológica 12. Esta é um 
facto e a hipótese céptica põe em causa os factos. As crenças irresistiveis 
podem ser ilusões. A réplica de Loeb é algo estranha. Ensina ele «Eu ima- 
gino que Descartes responderia apontando os custos de se não aceitar a ilu- 
são» 13 .  

As crenças claras e distintas sem a ilusão não seriam aceites. Ola acon- 
tece que a ciência assenta nelas. Não existiria nenhum critério para corrigir os 
resultados dos sentidos, com a sua mutabilidade e instabilidade. 

«O custo de aceitar a ilusXo deve ser pesado contra a não aceitação - 
ineliminável instabilidade ou renúncia ao uso das faculdades cognitivas)) 14. 

Só que não se sabe que faculdades cognitivas podem ser essas, uma vez 
que assentam na ilusão e a ilusão é o oposto do conhecimento. 

' O  Idem, p. 206, 210-211. 
" Idenz, pp. 212-215 
" Idem, p. 322 

Idem, p. 223. 
l 4  Idem, p. 224. 
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Loeb reconhece que «a resposta psicológica ao problema do circulo ... 
não possui significado epistemológico» ". A sua réplica é que todas as ver- 
sões epistemológicas falham, mas que ali não tem tempo para o demonstrar. 
Estamos no regime do aluno que dá a palavra de honra que sabe e nessa base 
pretende ser classificado. 

Loeb admite também que pode haver razões para rejeitar «a resposta psi- 
cológica ao problema do circulo. Não é esse um motivo para rejeitar a inter- 
pretação psicológica» l G  Então que é feito do propósito de absolver Descartes 
da circularidade viciosa? E Loeb prossezue: a interpretação psicológica pos- 
sui «o mérito» de que «o racionalismo de Descartes não pode ser entendido 

senão com fundamento que a percepção clara e distinta, ao invés da percep- 
ção sensivel, é psicologicamente irresistivel)) I'. 

Numa palavra, ela possui o mérito de que precisamente oferece como 
solução o que está em discussão. 

Outra maneira de apresentar uma defesa de Descartes ilibando-o da cir- 
cularidade viciosa é de Alan Gewirth. 

Ele fundamenta-se numa distinção entre o alcance metodológico e o 
alcance metafisico das ideias claras e distintas 18. 

As ideias claras e distintas não se podem recusar, são qualquer coisa 
que se impõe ao espírito, isoladamente, ou nas suas combinações (alcance 
metodológico). Simplesmente isso não significa que por si sejam verdadeiras, 
isto é, que correspondam as  coisas, tenham alcance metafisico. Há ideias 
verdadeiras que não são claras e distintas e ideias claras distintas que por- 
venturas não são verdadeiras, a menos que a clareza e distinção recebam 
uma garantia metafisica de Deus, que suprima a eventualidade de um engano 
sistemático por parte de um génio maligno. Mas, parece então, que renasce- 
ria o circulo. Deus asseguraria a verdade das ideias claras e destas se chega- 
ria a Deus. Gewirth sustenta que não há circulo porque seria ainda a própria 
ideia de Deus no seu aspecto metodológico que eliminaria a possibilidade de 

dúvida, logo por si possuiria alcance metafisico, não dependendo de uma 
garantia exterior que lhe desse alcance metafisico. No caso, metodológico e 
metafisico confundir-se-iam, não havendo a devolução reciproca, própria do 
circulo 

l5 Idem, ibideoz. 
l6 Idem, p. 224. 
" Iden~, ibideix. 
'* GEWIRTH, A,, «The cartesian circle)), in Erernal Truths and cartesian circle, 

Garland, New York and London, 1987, pp. 4-5 e 6-7. 
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Ouçamos Gewirth «é pela certeza metodológica da percepção clara e dis- 
tinta que a existência de Deus é provada, a qual garante a certeza metafisica 
de tais percepções)) 19. 

Como acontece isso? 
Para Gewirth a dúvida metafisica tem de ser baseada em razões e não 

pode representar nada de arbitrário. 
Ora qual é a razão clara e distinta que consegue pôr em causa o alcance 

metafisico da clareza e distinção? É a ideia de um deus enganador. Semelhante 
ideia tendo de ser clara e distinta, aniquila a dúvida metafisica visto atribuir 
já alcance metafisico ao claro e distinto. Temos assim que a ideia clara de 
Deus, enquanto mera ideia metodológica não pode ser enganadora, afastando 
a dúvida, garante a certeza metafisica do claro e distinto. Não há circulari- 
dade, pois não é o plano metafisico que garante o metodológico, e o meto- 
dológico que dá base ao metafisico, mas simplesmente por si próprio algo de 
metodológico que se manifesta como verdade do metafisico. 

Que pensarmos das concepções de Gewirth? Que assentam numa mani- 
festa petição de principio. 

Que uma noção metodológica(no sentido em que a expressão é usada) 
possa afastar a dúvida, é admitir já o que se encontra em discussão. Pois se 
se começa por assentar que as ideias claras e distintas não tem verdade por 
si, ipso facto como é que uma certa ideia clara e distinta afastará a dúvida 
metafísica e garantirá a verdade, sem a considerarmos por si verdadeira? 

A própria transcrição que fizemos patenteia a fragilidade da posição de 
Gewirth. Provar a existência de Deus pelas percepções claras e distinta é dar 
um alcance metafisico ao que está em causa se acaso o poderá ter. E ao garan- 
tir a certeza metafisica das mesmas por uma existência só provada metodolo- 
gicamente, no lugar de se fugir ao circulo, cai-se nele, porquanto o plano meta- 
fisico vai garantir o metodológico e vice versa. 

Não cabe observar-nos que estamos utilizando um ponto de vista exposto 
em 1941 e que Gewirth escreveu, bastante depois, o artigo «The cartesian 
circle reconsideredn; nele é que nos deveríamos apoiar. Simplesmente nesse 
artigo de 1970 o que lemos: « A solução ... que eu apresentei no meu artigo 
de 1941 foi seguida na sua maior parte pelos subsequentes comentadores)) 
(o que aliás não é exacto) «Nessa altura, remetendo o leitor para esse artigo 
para mais amplos pormenores ... e t ~ » ~ O .  

Algumas semelhanças com Gewirth oferece Fred Feldmann no estudo 
((Epistemic Appraisal and the cartesian Circle)). 

l 9  Idem, p. 20. 
'O Idem, pp. 91-92 
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Feldmann sustenta que Descartes distingue entre uma avaliação episté- 
mica prática e uma avaliação epistémica metafisica. Deixando de lado a exac- 
tidão exegética de Feldmann vejamos se uma distinção destas serviria para 
afastar qualquer legitima acusação de circularidade viciosa. 

A avaliação prática teria como exemplos o conhecimento prático, a cer- 
teza prática e a dúvida prática, a avaliação metafisica, o conhecimento meta- 
fisico, a certeza metafisica, a dúvida metafisica2'. 

«Proposições que são suficientemente certas para assuntos práticos não 
o serão para uma busca da verdade.)) 22 

Uma proposição será metafisicamente certa quando não há a minima base 
de suspeita contra ela. Quer isto significar que pode haver proposições prati- 
camente certas mas susceptíveis de dúvida e por isso incertas metafisicamente. 

«A certeza metafisica implica a certeza prática mas não o inverso»23. 
E Feldman conclui dai «o conjunto de proposições que são certezas metafisi- 
cas é um subconjunto das proposições que são certezas práticas)) 24. 

A importância deste ponto é óbvia, como se verá pelo que se segue. 
Com efeito Feldmann sustenta que Descartes deu por certeza prática que 

Deus não é enganador. E se deu por certeza prática, que Deus não seja um 
enganador, isso não é mais uma possibilidade prática apenas. 

E sendo assim, segundo Feldmann, não há lugar para mais duvidas meta- 
fisicas sobre as percepções claras e distintas, posto que a certeza metafisica é 

subconjunto da certeza prática. 
E, dessa maneira, a circularidade viciosa não teria lugar, porque, não 

havendo dúvida possivel sobre o claro e distinto, este não precisaria da garan- 
tia divina (que, no caso do circulo, por seu turno necessitaria de ser clara e 
distinta). 

Só que para se transitar do prático para o metafisico é preciso que o 
metafisico coincida com a prática (e não seja apenas um subconjunto desta). 
Ora isso é que se revela impossivel; o metafisico diz de respeito à busca da 
verdade, o prático diz respeito apenas ao que basta para a vida corrente. 

Se o metafisico fosse parte do prático, consoante se asseverou no tocante 
à certeza metafisica, então o argumento possuiria validade, só que essa hipó- 
tese começa por falhar, consoante vimos, e portanto nenhuma generalização é 

concebível. 

" FELDMAN, ((Epistemic Appraisal and the cartesian circle)), in Eterna1 Tnrths ..., cit., 
p. 1988. 

" Idem. ibiden~. 
'3 Idenz, p. 204. 
" Idem, ibidem. 
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O salto do prático para o metafisico é tão inaceitável como a passagem 

do metodológico (na terminologia de Gewirth) para o metafísico. 

Estas duas defesas de Descartes revelam-se inaceitáveis. 

Voltemo-nos agora para o que James Van Cleve chama «a mais prome- 

tedora solução do circulo cartesiano)) 25. 

Ele sustenta que tal solução se obtém distinguindo entre o que se vê clara 

e distintamente em acto e de que estamos ipso facto certos, e a certeza-prin- 

cípio, de que o que se percepciona clara e distintamente é certo26. 

Ele entende que podemos estar certos do cogito, da causalidade etc, por- 
que directamente as percepcionamos, sem precisarmos de garantia nenhuma. 

Dessas certezas é que paitimos para Deus, e um Deus não enganador, o qual 

não sendo enganador faz com que se possa então aceitar o principio geral de 

que tudo o que intuimos clara e distintamente é certoz7. 

O círculo foi quebrado porque as certezas iniciais são-no sem que Deus 

e o principio que acabamos de referir intervenham. 

Não se chega a Deus pelas certezas iniciais e estas por seu turno repou- 

sam em Deus. Elas fundam-se por assim dizer em si mesmas. 
Simplesmente o mais estranho está para vir. Van Cleve passa a derivar 

a verdade da proposição «eu percepciono clara e distintamente que penso)) da 

tese «Deus existe)) 28. E ele fala expressamente em «derivar a proposição A»29, 

sendo A precisamente, ((apercebo-me clara e distintamente de x logo estou 
certo de x». 

Derivar o ponto inicial, donde por sua vez derivam Deus e a clareza e 

distinção como regra geral, é consoante se vê regressar, sem discussão, ao cír- 

culo. Com efeito, aqui: a deriva de 6 e 6 deriva de a. 
Deixemos, porem, esta recaida no círculo e examinemos se a posição ini- 

cial é sustentável. X que intuimos com clareza e distinção é certo. Mas é certo, 

porquê? Exercera uma compulsão irrestivel? Mas que garantia de certeza dará 

por exemplo um sentimento irrestível de certeza? Primeiro, variará com os 

sujeitos, e que certeza é essa que muda qual «piuma al vento)); segundo um 

sentimento, mesmo que compartilhado por todos, não é prova. Por conse- 

guinte, estaremos perante a mais incerta das certezas. 

" CLEVE, J. van . ~Foundationalism, Epistemic circle and the Caitesian circle*, in 
Eterna1 Truths ond cnrresion circle, cit., p. 256. 

'6 Idem, pp. 256-257. 
" Idein, pp. 258-259. 
28 Ide~n, p. 262. 
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E se abandonarmos esta perspectiva só resta dar por assente que o claro 

e distinto como tal é certeza, o que é precisamente o que se deseja afastar 

como premissa inicial uma vez que conduz ao circulo. 
Outra defesa de Descartes, quanto ao circulo vicioso é a apresentada por 

Willis Doney. 
Ele segue o caminho seguinte: que Descartes nunca poderia pôr em causa 

a intuição clara e distinta e apenas a recordação do que é claro e distinto30. 
O seu grande esforço é exegético no sentido de comprovar a sua inter- 

pretação com passagem cartesianas e, sobretudo, anular aquelas em que o filó- 
sofo parece pôr em questão as noções mais evidentes, isto é, claras e dis- 

tintas. 
Não é possivel dizer-se que a argumentação de Doney seja em extremo 

feliz. 
Quando Descartes alude a dúvida sobre as coisas mais simples que 

podem ser imaginadas, ele entende que esta na realidade a referir-se a opera- 

ç6es complexas ;'. 
Se Descartes refere que há ((homens que se ensanam no seu raciocínio 

e caem em p a r a l o g i ~ m o s » ~ ~ .  Doney sustenta que o que está em causa são 
crenças baseadas na percepção. 

Descartes escreve no Discurso «se nós não sabemos que tudo que é ver- 
dadeiro e real em nos vem de um ser perfeito e infinito, mesmo que as nos- 

sas ideias sejam claras e distintas, nós não podemos estar seguros que tem a 
perfeição de ser verdadeiras»j3. 

Seguindo um caminho que os autores já referidos usam, e cuja insub- 

sistência pensamos já ter mostrado, Doney proclama que a regra geral de que 
todo o claro e distinto é verdadeiro, precisa da confirmação de Deus, mas não 
a verdade desta e daquela intuição concreta34. Distinção que Descartes não 

faz e que portanto não serve hermeneuticamente. 
Claro que tendo-se, «cavalièrement», desembaraçado do que ameaça o 

seu ponto de vista, Doney afirma desenvoltamente a excelência da sua 

exegese. 

?9 Ido>,, p. 263. 
30 DONEY, W.,  «The cariesian circle~, in Eterno1 T,ui/ts and carresion circle, cit., 

p. 35. 
3' Idem, pp. 35-36. 
)' Idem, p. 36. 
33 DESCARTES, Discours de Ia tnérltode, in Essais, Idem, VI, p. 39. 
34 DONEY, W., «The caiiesian circle», cit., p. 40. 



Também Henry Frankfurt procurou expor uma solução para o circulo car- 
tesiano. 

De começo ele começa por analisar e refutar a solução de Doney para 
o qual não havia circulo na medida em que as ideias claras e distintas seriam, 
enquanto intuidas, verdadeiras e apenas haveria problema no que era recor- 
dado. Deus cuja existência se intui claramente sem recurso à memória, não 
podendo ser enganador garantiria, assim, a nossa memória, não havendo nisso 
qualquer espécie de circ~laridade'~ 

Frankfurt considera que semelhante ponto de vista, tomando a memória 
como que infalível, é absurdo, por um lado, e por outro incompativel com 
vários textos cartesianos, no que tem plenamente razão36. 

Não querendo, porem, gabar-se de uma vitória fácil, aventa uma inter- 
pretação moderada da tese de Doney, segundo a qual Deus não garantiria a 
memória em absoluto e, apenas, faria com que a memória pudesse não ser 
uma faculdade enganadora 37. 

No entanto, observa Frankfurt, «dado que se demonstrou que Deus existe 
e que garante a memória, não se pode supor que seria suficiente, quando a 
garantia divina é requerida, meramente lembrar que essas coisas foram 
demonstradas. Pois é precisamente a aceitahilidade das demonstrações desta 
espécie que está em dúvida, quando a garantia divina é invocada, e assumir a 
validade de tais recordações seria gerar um novo círculo. Quando se duvida 
da validade da recordação é necessário também duvidar da validade da recor- 
dação que se tinha mostrado validada por Deus. Seria obviamente circular para 
Descartes validar a memória com o fundamento que se lembra ter provado 
que Deus garantiu a memória)) 38. 

Frankfurt considera que se pode evitar tal circu10'~. 
No seu entender isso seria possível tomando de novo claras e distintas 

simultaneamente as várias etapas da  prova da garantia divina. Mas, se 
Descartes aceita que se possa ter em firme atenção mais do que uma coisa ao 
mesmo tempo, é já extremamente pouco plausível que o admita para uma 
longa demonstração, diz Frankfurt. Ora, ou Doney atribui isso a Descartes ou 
cai em novo circulo40, 

35 FRANKFURT, H., «Memory and the cartesian circle~, in Elernol rruths, cit., 
pp. 73-74. 

36 Idem, pp. 74-75. 
37 Idem, pp. 5-76. 
38 Idem, p. 76. 
39 Idem, ibidem. 
40 Idem, p. 77. 
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Num resumo da sua critica Frankfurt conclui que a dúvida de Descartes 

não é sobre a memória, que Doney não fo~nece textos suficientemente proba- 

tórios e que de resto se os fornecesse Descartes cairia em graves dificul- 

dades 4'. 

Na sua opinião, Descartes não procuraria validar a memória em geral, 

mas proposições que se recorda terem sido clara e distintamente intuidas, o 

que acarreta questões graves que Frankfurt irá tratar". 
Ele entende, inequivocamente, que o entendimento habitual do cartesia- 

nismo leva inevitavelmente ao círculo. A verdade das ideias claras e distintas 
conduz a necessidade da sua garantia por Deus e, por seu turno, a existência 

de Deus só se pode obter pela verdade de uma ideia clara e distinta: a de 

Deus 43. 
A única maneira de se fugir ao circulo é, na opinião de Frankfurt, pôr 

de lado a questão da verdade das ideias. 
Não é proceder à demonstração que as ideias claras e distintas são ver- 

dadeiras, mas que um correcto exercício da razão conduz ao principio que as 

ideias claras e distintas são de aceitar, por coerentes 
Claro que a razão não pode provar-se a si mesma sem circularidade, mas 

em todo o caso pode-se fazer uma redução ao absurdo da tese céptica da des- 
confiança na razão. Esta tese implicaria que o homem seja criado por um génio 
maligno, por acaso, ou por uma cega sucessão de causas, o que nos leva a 

ser enganados por aquilo que nos aparece de forma clara e distinta44. 
E, segundo Frankfurt, semelhante ponto de vista Descartes considera-o 

insustentável, na medida em que as ideias claras e distintas sendo a razão, o 

céptico tenta patentear que a razão conduz à sua auto destmição isto é que é 

racional aceitar que o que é claro e distinto eventualmente nos desorienta. 
Ora tal perspectiva auto aniquila-se. Para a razão conduzir à sua falibi- 

lidade, é preciso já que não esteja a falhar4'. 

Por outras palavras, a clareza e a distinção da hipótese do génio maligno, 

é que afastara o critério da clareza e distinção o que é absurdo. 

4' Idem, ibidem. 
4' Idem, p. 79. 
43 FRANKFURT, H., .Descartes validity of reatons, in Descartes a collection of criti- 

cal essays ed. by W .  Doney, University of Notre Dame Press, Notre Dame - London, 
pp. 210-211. 

44 FRANKFURT, H., Demons, Dreainers and Madmen. The Defense of reason in 
Descartes, Gwland, New York London, 1970, pp. 170 e sgs. 

45 Idein, ibidem. 



Logo teremos de admitir a ideia clara e distinta de um Deus não enga- 
nador que portanto assegura o carácter não incoerente do que for claro e dis- 
tinto. 

Contudo, na opinião de Frankfuit, as ideias claras e distintas aceitar-se- 
ão na medida em que não conduzem a incongruências, como os sentidos. Isso 
porem não significa que nos dêem segurança contra o erro absoluto. 

A razão é fiável enquanto consistente. Nada nos assegura que vá além 
do seu âmbito. Não temos circularidade na medida em que não é garantida 
por nada que, por seu turno, dependa dela. Ela basta-sa a si própria, mas não 
sai de si própria, logo não assegura que não haja um em si a que não cor- 
responda. Numa palavra, a certeza da razão surge se  não pusermos a questão 
da verdade. 

Nós podemos pois ter uma «cegueira compativel com a nossa posse de 
uma perfeita certeza»46. Isso é compativel com a ideia de um deus benévolo 
que nos não faça cair em contradiçties. E não há circularidade alguma. 

Simplesmente, vai reaparecer a ideia de verdade e temos de novo o cir- 
culo. «Suponhamos que Descartes mostra, sem circularidade e fiavelmente, 
que Deus existe e que o que é percepcionado clara e distintamente é verdade?)) 
Como sabemos que a razão não conduz em direcção contrária? «Se o fizesse, 
isso significaria que a razão é sem esperança inconsistente e não fiável. Mas 
desde que é precisamente a fiabilidade e a consistência da razão que está em 
causa, a conclusão oposta não pode ser dada por admitida. Isto sugere que o 
raciocinio de Descartes, ao fim e ao cabo, é circular. Pois é visível que o argu- 
mento, segundo o qual o que é percepcionado clara e distintamente é verdade, 
se não é circular em si mesmo, apenas serve o seu propósito assumindo-se a 
petição de principio que não é possível desenvolver igualmente um bom argu- 
mento conduzindo à conclusão» 47 oposta. 

Só se chega a fiabilidade da razão admitindo-se já a fiabilidade da razão. 
Circularidade ainda e vitória do céptico 
Mas aqui intervém o já citado Curley contestando essa vitória. 
Curley entende que a posição do céptico, até historicamente considerada, 

não é a de uma dúvida arbitrária. Não há que pôr a questão de, eventualmente, 
por pura decisão, se ser contra a clareza e distinção mas de uma válida dúvida 
contra ela. E uma válida dúvida é algo que exerça compulsão sobre o nosso 

45 Idem, ibidem. 
46 Idem, ibidem. 
47 Idem, ibidem. CE FRANI;FURT, H., ((Descartes validity of reasonn, cit., p. 224, 

nota 22. 
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assentimento. Ora toma-se patente que a hipótese de um génio maligno, base 
da dúvida, só  seria compulsiva se precisamente fosse clara e distinta com o 

que se auto aniquilaria enquanto dúvida razoável. 

Nessas circunstâncias desapareceria a circularidade imputada a Descar- 

tes". Simplesmente uma dúvida válida já não é dúvida porque é verdadeira 
e tem fundamento. Logo a argumentação de Curley não colhe. 

Em suma, nas posições até agora referidas, o ceme da questão está na 

presença das ideias claras e distintas. 

Em todas elas há um traço comum que nós podemos considerar um erro 
comum - é considerar tal presença imediata, clara e distinta, algo de  seguro. 
Contudo, mesmo não lhe dando um alcance meramente psicológico, ainda 

estamos em face ao meramente subjectivo. 
A clareza e distinção vividas são, apenas, um estado interior, que com- 

pelirá mais ou menos, mas nem por isso será válido. E encaradas como cri- 
tério? Serão uma regra geral e a regra geral do imediato é o maior dos para- 

doxos, pois equivale a regra geral do não geral. 
Além disso, as ideias claras e distintas estão no sujeito. Sem a certeza 

do sujeito não pode haver a das ideias claras e distintas. Por outro lado, a cer- 

teza das ideias claras e distintas, sendo a base donde se arranca, é que nos 
daria a certeza do sujeito. Dialelo. 

Com ele entramos numa nova problemática, que é a da subjectividade. 

Efectivamente, considerar que há uma certeza das ideias claras e distintas sem 

a subjectividade é um absurdo patente. 
As ideias sem suporte não poderiam existir. O dialelo não passa de um 

pseudo dialelo porque arranca de um ponto de que se tem falado aqui cons- 

tantemente - das ideias claras e distintas, esquecendo-se que estas nada 

podem ser por si, e tem de estar localizadas num pensamento, no cogito. 
E este, sim, é que possui uma certeza inabalável, que, na expressão de 

Descartes, resiste às mais extravagantes suposições dos cépticos49. Porque 

pode pôr-se tudo em questão, mas ao faze-lo, está-se a pensar. Quem disser 
eu não penso é ainda na qualidade de eu que pensa que o faz. 

Por certo, pode pretender-se que o cogito tem uma certeza inabalável, 

como qualquer outra ideia, no momento mesmo em que o pensamos, mas que 

é possível ser, quando encarado objectivamente, posto em questão. Eu julgo 

que penso, mas porventura estou a enganar-me ou a ser enganado. 

48 CURLEY, op. cit., pp. 115 e sgs. 
49 DESCARTES, D ~ S C O U ~  de le niétliode, in Essaú., Idem, VI, p. 39 
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Em todo o caso, o cogito tem sempre, em Descartes, uma posição pri- 

vilegiada ou, pelo menos, parece tê-la em boa parte dos seus escritos 'O. 

É indiscutível que, logicamente, o cogito, quando posto em questão, renasce 

imediatamente pois que é o eu pensante que põe o cogito em questão. 

Simplesmente, não se pode deixar de reconhecer que o cogito é algo de 
limitado e finito. O cogito cartesiano representa um eu humano5'. A sua indes- 

trutibilidade, sendo a indestrutibilidade de qualquer coisa de finito e limitado, 

contem em si a ideia do ilimitado e do infinito pois doutra maneira não teria 

a consciência de si enquanto cogito finito. 
E aqui põe-se o problema. Essa presença do ilimitado será uma presença 

real de qualquer coisa que envolve o próprio cogito e lhe da a consistência 

ontológica que o finito parece não poder ter? 
E eis que reaparece o circulo. Porque o cogito conduz-nos ao ilimitado 

e infinito e o infinito e o ilimitado ao cogito. 
Seguindo, livremente, o pensamento, aliás brilhantíssimo, de  Martial 

Gueroult, procuremos encontrar algumas soluções que afastem a circularidade. 
Vamos fazer do infinito funçáo do cogito como hipótese explicativa 

deste? Solução inaceitável, porque o infinito, Deus, passaria a ser finito pois 
a existência mesma do cogito lhe escaparia. Esta estaria desde logo admitida 

previamente face a Deusí2, tratando-se apenas de a explicar. Mas o infinito 
que deixe qualquer coisa fora de si tem um limite nela, e passa a ser finito 

Eis-nos no absurdo. 
Faríamos do infinito uma presença simultânea com o cogito finito 53. 

Aquele estaria neste. Só que é insensato englobar o infinito no finito. Talvez 
se  diga que se trata da ideia do infinito que está no finito. Nessa altura, porém, 

quem garantiria que ela pudesse ter realidade objectiva exterior? 
Para fugir ao circulo, o que importaria, então, seria passar do infinito 

ao finito ou melhor considerar no infinito o cogito, numa espécie de unidade 

apreendida directa e imediatamente. 

Mas então esbarramos com duas dificuldades, do ponto de vista cartesi- 
ano. Primeiro, o cogito náo seria o ponto arquimédico a que o autor do 

50 D ~ S C O I I ~ S  de Ia jnéthode, Méditations métaphysiques, Principes de philosophie, 
Recherche de Ia vériré, etc. 

Relernbre-se o cogito ergo sum e as páginas seguintes do Discours in Essais, cit., 
pp. 40-41, Médilafions métaphysiques, cit., IX-I, pp. 19 e sgs. 

5' GUEROULT, M., Descartes selon I'ordre des raisons, Aubier-Montaigne, Paris, I ,  
1968, pp. 239 e segs. 

53 GUEROULT, M., op. cit., p. 241. 
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Discurso expressamente se referes4; segundo, Descartes chega ao Infinito, a 

Deus a partir da ideia de perfeição e outras e não directamente do próprio 

Infinito. 
E não se compreende como pode haver uma apreensão directa e ime- 

diata - por quem?- do infinito na relação com o não infinito. A distinção 
que implica dualidade é oposta a imediatividade. 

Com certeza que se poderá pôr a hipótese de Lachièze Rey de uma ideia 
no cogito que envolve ipso facto a da sua realidade em posição que lembra 
imediatamente o argumento ontológicos5. 

Só que a ideia do id qtro magis cogitari neqtrit não se encontra restrin- 
gida ao âmbito de um cogito. E mesmo que se contraponha um cogito em 
sentido estrito a um cogito em sentido lato, consoante faz Martial Gueroult s6, 
o último contendo já a presença de Deus, o que acontece é que para haver 
demonstração da existência de Deus tem de haver uma oscilação entre os dois 
cogitos o que impede a fixação firme de um cogito em sentido lato. 

O próprio Martial Geroult reconhece que onde há cogito ha limitaçãos7 
e esta precisa de fundamento que a ultrapasse ao qual só  se chega a partir da 
limitação do cogito. A circularidade é inevitável surgindo «a impossibilidade 
de uma solução rigorosa» do circulo s8. 

Em todo o caso duas observações são de formular. Supomos que o cir- 
culo cartesiano não é senão uma modalidade de circularidade inerente a toda 
a concepção que pretende atingir o infinito a partir do finito. 

O finito é posto como autónomo, para dele se chegar ao infinito, mas 
por seu turno não pode subsistir sem o infinito. 

Quer dizer, o finito depende do infinito e o infinito depende do finito. 
Circulo nítido. 

Talvez se objecte que não há circulo porque o infinito atinge-se pelo 
finito, apenas gnoseologicamente, ao passo que o infinito submete a si o finito 
ontologicamente. A resposta não nos parece decisiva. 

Efectivamente o finito, se ainda não se conhece o infinito, não se  pode 
considerar dependente ontologicamente dele e tem de ser posto como inde- 

54 DESCARTES, Discours de Ia mérhode , in Essais, cit., p. 32 e Medirations nzélapl~y- 
siques, cit., p. 19. 

55 LACBIEZE-REY, P., «Réfléxions sur le cercle cartésienn, in Revue philosophique, 
Agosto 1937, pp. 219 e segs. 

56 GUEROULT, M., vp. cit., pp. 243 e sgs. 
57 Idem, p. 240. 
58 Idem, p. 243. Não esqueçamos que Guéroult alude a um «imbroglio», (p. 244) a 

propósito da prova a partir do cogito. 



110 ANTONIO JOSE DE BRITO 

pendente. Nessa altura traz uma limitação ao infinito que, não pode ser, então, 
o que é, desaparecendo a sua preeminência. Temos, assim, que é ontologica- 
mente, também, que se parte do finito para o infinito. E, por outro lado, o 
infinito não apenas dá fundamento ontológico ao finito, porque, explicitando 
o que ele é, está a pôr o conhecimento do mesmo, e eis-nos no plano gnoseo- 
lógico. O circulo mantém-se. 

Obviamente há um problema a formular. A circularidade será sempre um 
vicio lógico ou haverá circularidades sólidas como referia RosminiS9. E de 
que espécie será o círculo finito-infinito, em que se enquadra o de Descaites. 

A meu ver, o círculo vicioso é aquele em que se manifesta uma viola- 
ção do princípio da não contradição. É onde a se põe como a e, simultanea- 
mente, como não a, ou seja, afirma-se simultaneamente como independente e 
dependente de b, passando-se exactamente o mesmo com b, que se afirma 
independente e dependente de a,. É o x e não x na mesma relação. 

O círculo sólido é aquele em que há uma acção reciproca, uma depen- 
dência mútua plenamente reconhecida. Por outras palavras, uma unidade plena 
que não se destrói a si própria. É o circulo de que fala Hegel". 

Supomos que, pelo que dissemos, a habitual circularidade finito-infinito 
é circularidade viciosa. 

E, por isso, concluimos que, em Descartes, por certo há um círculo 
vicioso, mas que não é apenas especificamente cartesiano e que abrange um 
âmbito bem mais amplo do que o pensamento do autor do Discurso. 

59 ROSMINI, A,, Logica, Fratelli Bocca, Milão, 1934-Xl1, pp. 280 e segs. 
60 G.  W. F. Hegel, por exemplo, na Enziklopüdie der pl~ilosopl~ischen IVissenschafren, 

$ 15 alude a filosofia como circulo de circulos (Enziklopüdie, p. 60 in Werke in zwanzig 
Baden, Fankfurt am Main, Suhrkampf, 1970). 




