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Nascido em 1596 em Haia, nas fronteiras de Touraine e Poitou, em uma família nobre,
René Descartes vem ao mundo ao mesmo ano em que Johannes Kepler (1671-1630), em seu
primeiro trabalho publicado (Mysterium cosmographicum), prova a superioridade da
astronomia moderna (a de Nicolau Copérnico (1473-1543)) da astronomia antiga (a de
Ptolomeu (90-168 d.C.)). Ao mesmo tempo, Galileu Galilei (1564-1642), que detém a cadeira
de matemática da Universidade de Pádua, funda o método experimental. As descobertas de
Galileu tiveram forte impacto sobre o Colégio Real de La Fleche, realizado pelos jesuítas e
onde Descartes recebeu, a partir de 1606, uma forte educação. Ele menciona, no Discurso do
Método, seu “desejo extremo” em aprender, seguido, no final de seus estudos, de uma grande
decepção: decepção com a filosofia ensinada, cujas controvérsias perpétuas revelam um caráter
questionável, e que não pode fornecer um alicerce, em seu estado atual, para outras ciências.
Também é proferido um desapontamento, mas esse desapontamento é inverso e diz respeito às
matemática, capaz de fornecer esse fundamento que a filosofia não confere, mediante sua
certeza e evidências, mas sobre o qual ainda não construímos nada.
Numa Europa marcada pelo choque do tradicionalismo católico e do mercantilismo
protestante, o lento declínio do poder espanhol e a luta dos Países Baixos pela sua
independência, Descartes escolheu, primeiramente, após a graduação, a carreira militar.
Engajado no exército do Príncipe Maurício de Nassau, ele é retirado da ociosidade da vida da
Bacharelando em Zootecnia pela Universidade Federal Rural de Pernambuco – UFRPE (2019-). Tecnólogo em
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guarnição pelo encontro, em 1618, de um jovem cientista holandês, Isaac Beeckman (15881637), que se tornou seu amigo íntimo por algum tempo. Conhecedor de todas as pesquisas
científicas do momento e partidário da nova concepção “mecanicista” da natureza, Beeckman
compartilhou com Descartes um entusiasmo que foi acompanhado, segundamente, da ambição
de realizar a ciência universal por si mesma, mediante um método único: na noite de 10 de
novembro de 1619, ele concebe em três “sonhos”, “os alicerces de uma ciência admirável”.
Nos anos seguintes a essa iluminação decisiva, Descartes viajou por toda a Europa,
estimando, como Michel de Montaigne (1533-1592), que a demonstração de boas maneiras e
costumes diferentes podem gerar muitos preconceitos. Toda sua vida, além disso, esteve
vagando, isto é, foi marcada por múltiplas mudanças de residências, e a recusa de estabelecer
um vínculo muito de perto com alguém. Foi na Holanda que ele, finalmente, buscará a
tranquilidade que não encontrara na França ainda abalada pelas guerras religiosas, antes de ser
assim pelas convulsões da Fronda. Todavia, mesmo na Holanda, ele não pôde evitar os ataques
de calvinistas e polemicas teológicas que o repugnaram, como evidenciado em suas discussões
com a Universidade de Utrecht entre 1643 à 1645 e a Universidade de Leiden em 1647.
Além de sua amizade com Beeckman, outro encontro teve uma influência
indubitavelmente decisiva sobre o destino de Descartes: o encontro com o cardeal de Bérulle.
Fundador da congregação do Oratório (ao qual pertencem Nicolas Malebranche (1638-1715) e
Jean-Baptiste Massillon (1663-1742)), o cardeal de Bérulle enxerga na nova física mecanicista,
um meio de lutar contra o naturalismo resultante do Renascimento e seu paganismo latente: em
uma longa entrevista com Descartes, no outono de 1647, ele fez dessa última uma obrigação de
consciência para se dedicar, nesse sentido, à filosofia.
Em 1628, Descartes começa a escrever as Regras para a direção do espírito, um tratado
inacabado e que não foi publicado durante a vida do autor. Em 1631, desenvolvera a geometria
analítica que combina curvas geométricas com equações algébricas. Em 1633 escreveu O
Tratado do Homem e preparava-se para publicar O Tratado do Mundo quando a notícia da
condenação de Galileu Galilei pelo Santo Ofício (a Inquisição) o deixou receoso e decide, por
prudência, não publicar o seu Tratado no qual a tese do movimento da Terra ao redor do Sol é
apoiada. Alguns anos depois, foi divulgado em público cultivada de algumas de suas
descobertas científicas: além da geometria, a dioptria (a teoria da refração da luz) e meteoros
(teoria dos fenômenos atmosféricos luminosos). Esses três tratados aparecem no apêndice do
Discurso do Método, e como “ensaios” desse método, em 1637. No século XIX, Victor Cousin
(1792-1867) publicou pela primeira vez o Discurso sozinho, sem os ensaios.
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Então vem a principal obra de Descartes no ramo da metafísica: as seis Meditações,
aumentadas pelas objeções dos mais famosos filósofos da época (incluindo Thomas Hobbes
(1588-1679), Antoine Arnauld (1612-1694) e Pierre Gassendi (1592-1655)), e as respostas a
essas objeções, apareceram em 1641. Ansioso para expor sua filosofia para que pudesse ser
ensinada, ele também a caracteriza em forma de manual com os Princípios da Filosofia de
1644.
Além dos trabalhos publicados, foi por meio das cartas trocadas com personalidades do
mundo erudito que Descartes encontrou a oportunidade de esclarecer vários pontos de sua
filosofia. Seus principais correspondentes foram o Prade Marin Mersenne (1588-1648), o Padre
Denis Mesland (1615-1672), Pierre Chanut (1601-1662), Claude Clerselier (1614-1684),
Christiaan Huygens (1629-1695) e Henry More (1614-1687). A partir de 1643, Descartes
sustentou, com a Princesa Isabel da Boêmia (1596-1662), uma correspondência dedicada
essencialmente a questões morais, que lhe permitiu a formulação de suas ideias nesse campo:
esse esforço conduziu, em 1649, ao tratado das Paixões da alma.
Nesse mesmo ano, 1649, a Rainha Cristina da Suécia (1626-1689) o convida para ir a
Estocolmo, que ele aceitou após muita hesitação. Recebido com todas as honras, mas forçado
a um modo de vida bastantemente distinto daquele que era acostumado, e submetido a um clima
do qual não se adequou, ele sucumbiu a pneumonia em fevereiro de 1650.
Descartes deixou-nos uma espécie de autobiografia intelectual na primeira parte do
Discurso do Método: em seus anos de treinamento, seus entusiasmos e suas decepções. O
discurso é, também, o primeiro livro para quem busca compreender o projeto filosófico
cartesiano desde sua gênese até sua realização. Existem expostos, o método claro (na segunda
parte), mas também a moral (terceira parte), a metafísica (quarta parte) e finalmente a física
(quinta e sexta partes).
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