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RESUMO: RESUMO: RESUMO: RESUMO: A interpretação mais frequente acerca da natureza das operações intelectuais no sistema 
cartesiano é aquela que busca minimizar a especificidade da dedução, invocando passagens da obra 
em que esta operação é caracterizada unicamente a partir das qualidades próprias à intuição. Assim 
compreendida, a dedução, a não ser pelo fato de envolver um certo movimento do espírito, seria 
idêntica à intuição, pois sua especificidade resultaria unicamente de ser ela a contemplação de uma 
relação entre termos e não, como na intuição, a contemplação dos termos mesmos. É nosso propósito 
insistir, aqui, sobre a necessidade de rever esta assimilação simplificadora de uma operação à outra, 
mostrando que o reconhecimento da especificidade da dedução conduz a uma compreensão mais 
precisa, não apenas da oposição de Descartes ao formalismo, presente tanto na lógica aristotélica 
quanto na síntese privilegiada pelos antigos, como também da própria concepção de ciência veiculada 
pelo filósofo em seu sistema, qual seja, a ciência como aplicação da razão às coisas. Para isso, 
exporemos uma caracterização da dedução, desenvolvida por Descartes na Regra VI, em que se revela 
claramente sua irredutibilidade à intuição e seu papel indispensável na edificação da ciência..    

    
    
I I I I –––– Introdução  Introdução  Introdução  Introdução     

    O número de autores que supõem haver na obra de Descartes uma rejeição ao 

conhecimento dedutivo é suficientemente expressivo para configurar uma vertente 

interpretativa no domínio dos estudos cartesianos1. Apresentaremos, aqui, um 

                                                   

*Este texto é o resumo de um trabalho mais extenso. Alguns tópicos contidos no texto original foram subtraídos, 
dentre os quais o item intitulado Intuição: Princípio e Termo do Raciocínio, no qual se pretendia esclarecer que 
somente num sentido muito particular a dedução pode ser considerada também uma intuição. Além disso, os 
itens que permaneceram foram consideravelmente reduzidos – retiramos deles as passagens que antecipavam 
uma das teses desenvolvidas no item III, qual seja, a de que a crítica de Descartes à lógica e à axiomática permite 
delimitar o paradigma cartesiano de ciência. A tese será, então, apresentada sem as devidas considerações 
prévias. Tentaremos remediar as lacunas mediante a exposição oral destes tópicos.   
1 Esta vertente se apresenta muitas vezes sob uma forma mais sutil que consiste, não tanto em afirmar 
sumariamente que Descartes exclui da ciência o conhecimento dedutivo – proceder deste modo equivaleria a 
ignorar deliberadamente os textos e, em particular, a Regra III – mas em insistir que a dedução cartesiana é, em 
última instância, somente uma sucessão de intuições. Assim entendida, a dedução não possuiria qualquer 
especificidade ou função própria. Podemos enumerar um vasto número de autores que compartilham desta 
leitura. Nos limitaremos, no entanto, a mencionar somente dois deles, considerados muito emblemáticos: Evert 
Beth e O. Hamelin. O primeiro afirma, em Le Savoir Déductif dans la Pensée Cartésienne: “A esta concepção 
tradicional [da dedução], Descartes e seus partidários, que na literatura contemporânea obtiveram o nome 
coletivo de intuicionistasintuicionistasintuicionistasintuicionistas, opuseram uma doutrina que apresenta nuances muito numerosas, mas que, em última 
análise, consiste em reconduzir a dedução à intuiçãoconsiste em reconduzir a dedução à intuiçãoconsiste em reconduzir a dedução à intuiçãoconsiste em reconduzir a dedução à intuição; o que implica, no fim das contas, em suprimir todo 
conhecimento, exceto aquele dos dados imediatos. Então, a concepção de um saber dedutivo condicionado, é 
verdade, pelos dados imediatos, mas não idêntico ao conjunto desses dados, se torna, para eles, ilusória.” BETH, 
E. p. 144. Já Hamelin afirma, em Le Système de Descartes: “Não é porque extrai uma conseqüência que a dedução 
difere da intuição, é somente porque, tomando-a nos casos mais ordinários, ela nos conduz através de muitas 
conseqüências. Em outros termos, não é da essência da dedução que resulta a diferença que a separa da intuição, 
mas pelo fato acessório de que a dedução é longa e complicada. Por conseguinte, extrair uma conseqüência é 
ainda “ver” e, assim, a dedução é essencialmente uma intuição.” P. 82. A interpretação de Hamelin nos interessa 
particularmente, aqui, pois, como veremos no item III, sua tese de que a dedução cartesiana não é essencialmente 
distinta da intuição tem como suporte uma tese mais fundamental segundo a qual Descartes não teria conhecido 
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diálogo com algumas feições assumidas por esta vertente, de modo a mostrar que, se 

é correto identificar no sistema cartesiano uma resistência à incorporação de um 

modelo muito particular de conhecimento dedutivo, o modelo silogístico, patente na 

filosofia aristotélica, nem por isso estamos autorizados a atribuir a Descartes uma 

rejeição irrestrita à dedução. Em resumo, trata-se de mostrar que, ao tomar distância 

em relação à filosofia aristotélica, Descartes, ao contrário do que supõem um bom 

número de intérpretes, não assume uma posição antidedutivista, mas somente 

propõe um modelo de dedução diferente em todos os aspectos do modelo conhecido 

no aristotelismo.  

 De dois modos a dedução integra o sistema cartesiano: seja como princípio de 

estruturação do próprio sistema; seja como um tema acerca do qual Descartes 

mantém, prioritariamente nas Regulae, uma teoria. Considerando-a sob a primeira 

perspectiva, deve-se buscar identificá-la em exercício nas obras – trata-se, neste caso, 

de reconhecer sua intervenção a partir do nexo que vincula as noções constitutivas 

do sistema. Considerando-a, no entanto, sob a segunda perspectiva, deve-se buscar 

determinar o modo como o filósofo compreende sua natureza e o papel que atribui a 

ela na constituição do conhecimento. Assim como a dedução pode ser abordada a 

partir destas duas perspectivas, também os autores que julgam haver em Descartes 

uma rejeição ao conhecimento dedutivo se distribuem em dois grupos: há, de um 

lado, aqueles que assumem que o nexo entre as noções tem um papel secundário em 

relação à significação que cada noção isoladamente evoca; e, de outro, os que 

interpretam as considerações lacônicas de Descartes sobre a dedução como o meio 

pelo qual o filósofo busca restringir seu alcance e importância na constituição do 

conhecimento. Nos concentraremos, aqui, no debate com o segundo grupo de 

autores, mas adotaremos, para isso, uma estratégia que se afasta daquela que se 

poderia esperar. Em lugar de mostrar que não há em Descartes rejeição à dedução 
                                                                                                                                                               

outro modelo de dedução que aquele herdado do aristotelismo, o modelo silogístico. Veremos, antão, que, de 
fato, a dedução silogística se presta facilmente a uma assimilação à intuição. Nosso propósito consistirá, então, em 
apresentar um modelo dedutivo, descrito por Descartes na Regra VI, que funciona como um contra-exemplo à 
tese de Hamelin e que por ser radicalmente distinto do modelo silogístico não pode ser facilmente assimilado à 
intuição. 
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em geral mediante uma reinterpretação das escassas considerações feitas por ele 

sobre esta operação intelectual, nos limitaremos, de um lado, a assinalar o caráter 

excessivamente vago da definição cartesiana da dedução; e, de outro, a apresentar 

um modelo dedutivo, descrito por Descartes na Regra VI, que, sem infringir a 

definição de dedução fixada pelo filósofo, permite que se perceba claramente qual 

posição deve ser assumida em relação aos dois aspectos que se acham sob disputa 

neste debate, quais sejam: [A][A][A][A] à questão de saber se Descartes chegou a conhecer um 

modelo dedutivo diferente daquele que se acha presente na filosófica aristotélica 

(questão decorrente do diálogo com a interpretação de Hamelin) deve-se responder 

que a dedução cartesiana, tal como descrita na Regra VI, se afasta em todos os 

aspectos da dedução silogística patente no aristotelismo; [B][B][B][B] à questão de saber se há 

ou não em Descartes uma rejeição ao conhecimento dedutivo (questão decorrente do 

debate com os autores que vêem no intuicionismo cartesiano a expressão de um 

suposto antidedutivismo) deve-se responder que há rejeição somente a um modelo 

particular de dedução, a dedução silogística, mas não uma rejeição irrestrita ao 

conhecimento dedutivo.    

    
II II II II –––– O problema do Antidedutivismo O problema do Antidedutivismo O problema do Antidedutivismo O problema do Antidedutivismo    

A Regra III é, geralmente, considerada pelos intérpretes como a exposição 

oficial da teoria cartesiana do conhecimento. Nela o filósofo procura fixar o modo 

como compreende cada uma das operações intelectuais. Ao contrário do 

procedimento adotado na definição de intuição, que vem acompanhada de diversos 

comentários, visando delimitar-lhe mais precisamente os contornos2, a definição 

estabelecida para a dedução é suficientemente vaga para dar margem a 

interpretações muito distintas. Descartes a define como “o que se conclui 

                                                   

2 A noção de intuição é definida em contraste com o que se pretende evitar, as convicções flutuantes dos sentidos 
e os juízos enganadores da imaginação. Descartes aponta ainda sua fonte, a luz natural da razão, e cuida em 
advertir que usa o vocábulo num sentido que se afasta daquele empregado nas escolas, num sentido mais 
próximo à significação latina do termo. Não ocorre o mesmo para a definição de dedução, à qual somente 
acrescenta a noção de movimento do espírito e sua dependência em relação à memória. 
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necessariamente de outras coisas conhecidas com certeza” – definição que será 

retomada com a mesma imprecisão em diversas ocasiões3. 

No entanto, a despeito do cuidado em fixar uma definição para a dedução e a 

despeito também da declaração, feita por Descartes nesta mesma regra, de que à 

intuição é imperioso acrescentar “um outro modo de conhecimento que se realiza por 

dedução”, os intérpretes que julgam haver no sistema cartesiano uma rejeição ao 

conhecimento dedutivo não procedem de forma inteiramente arbitrária. Ao 

contrário, é possível, de fato, repertoriar ao menos três decisões teóricas, assumidas 

por Descartes, que parecem dar sustentação à tese do antidedutivismo, quais sejam: 

[1][1][1][1] o antiformalismo que se manifesta sob a forma de uma recusa aos procedimentos 

da dialética aristotélica; [2][2][2][2] a rejeição à síntese, ao menos como modo de exposição do 

conhecimento4; e [3][3][3][3] o privilégio concedido à intuição em razão do ideal de 

apoditicidade que condiciona a definição cartesiana de ciência5. 

                                                   

3 “(...) a dedução ou ilação pura de uma coisa a partir de outra (...)”; “A dedução não parece operar integralmente 
ao mesmo tempo: ela implica um certo movimento do espírito, inferindo uma coisa de uma outra; (...)” 
4 Ao fazer a ressalva “ao menos como modo de exposição do conhecimentoao menos como modo de exposição do conhecimentoao menos como modo de exposição do conhecimentoao menos como modo de exposição do conhecimento”, estamos contemplando, por meio 
dela, a posição assumida por certos autores (Hintikka e Remes, Z. Loparic, C. A. Battisti) segundo a qual é preciso 
distinguir a síntese como uma etapa do método de análise (que para Hintikka e Remes seria mais adequadamente 
designado por método de análise-e-síntese) da síntese como mero modo de exposição do conhecimento, tal como 
se vê, por exemplo, nos Elementos de Euclides. Se a primeira é, para estes autores, efetivamente empregada por 
Descartes após a etapa de descoberta (a análise em sentido restrito), como se poderia constatar, segundo eles, na 
Geometria, há consenso entre a totalidade dos intérpretes – e os textos de Descartes são a este respeito 
suficientemente inequívocos – quanto ao fato de que a segunda é explicitamente rejeitada pelo filósofo. Hintikka e 
Remes, Loparic e Battisti procuram ver no método de análise empregado por Descartes uma herança do método 
dos antigos geômetras, que se reportavam à análise e à síntese não como dois métodos opostos, mas como etapas 
complementares, descoberta e prova respectivamente, de um único e mesmo método, o método de análise 
(designando o todo constituído pelas duas etapas). Segundo Loparic: “(...) a análise e a síntese são, para Pappus, 
partes complementares de um único método, o método combinado de análise e síntese. Na tradição matemática e 
filosófica, essa unidade não foi sempre entendida e, por vezes, foi até mesmo esquecida. Isso explica porque os 
termos ‘análise’ e ‘método de análise’ passam a significar, (como, por exemplo no uso de Gueroult) um 
procedimento independente e distinto do designado pelos termos ‘síntese’ e ‘método de síntese”. LOPARIC, Z. 
Descartes Heurístico. p. x. É preciso assinalar, contudo, que nem todos os historiadores da matemática 
reconheceriam que análise e síntese foram tratadas na antiguidade como etapas complementares. J.-L. Gardies, 
por exemplo, invocando as mesmas passagens que os autores mencionados acima, quais sejam, a interpolação do 
livro XIII dos Elementos de Euclides e o livro VII da Coleção Matemática de Pappus, julga ver antes uma oposição 
historicamente sedimentada entre os dois métodos, que remontaria a Aristóteles. Como afirma o autor: “A 
oposição terminológica da análise à síntese parece já ter sido familiar no século III a.C., mesmo se o segundo livro 
do tratado de Arquimedes Da Esfera e do Cilindro, que a divulgou amplamente, só nos tenha chegado em sua 
transcrição do dórico original em grego comum. De todo modo, independentemente das designações, o contraste 
entre um e outro percurso é manifestamente ainda mais antigo. Aristóteles, na Ética a Nicômaco, caracteriza a 
análise, tal como a praticam os matemáticos, como meio de encontrar, que ele opõe à gênese (génésis), segundo a 
qual o saber se constrói: ‘o que é último na análise é primeiro na gênese’. (...) A oposição da análise à síntese é, 
além disso, suficientemente admitida para sugerir imediatamente ao espírito de cada um alguma coisa que nós 
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 [1][1][1][1] A primeira delas – a recusa em adotar os procedimentos da lógica – sugere 

uma rejeição ao conhecimento dedutivo precisamente porque a dedução constitui o 

cerne da “maquinaria dos silogismos prováveis”. Não seria, então, uma 

arbitrariedade supor que a exclusão da lógica tenha por conseqüência natural uma 

rejeição à dedução que nela opera. [2[2[2[2]]]] A segunda decisão teórica assumida no 

sistema – a rejeição ao método axiomático de exposição – sugere por duas razões 

uma rejeição à dedução: primeiro, para um bom número de autores, o ofício 

propriamente dedutivo do método ficaria a cargo da prova (da síntese, portanto) e 

não da descoberta (análise) e, dado que Descartes exalta as virtudes da análise, 

contrastando-a com a esterilidade das verdades demonstradas por meio da síntese, 

tais autores tendem a ver no privilégio da análise em detrimento da síntese uma 

rejeição à dedução em favor da descoberta; a segunda razão é que a dedução, tal 

como figura na síntese, parece não ser, como veremos adiante (item III), 

verdadeiramente distinta daquela que se pode identificar na lógica e, se Descartes 

                                                                                                                                                               

não poderíamos, contudo, precisar senão desajeitadamente.” GARDIES, J.-L. Qu’est que ce et Porquoi L’Analyse? 
pp. 7 e 8. No mesmo sentido da interpretação de Gardies, podemos assinalar ainda a interpretação de Gueroult, 
mencionado acima no fragmento de Loparic, que tende a ver na distinção cartesiana entre análise e síntese uma 
versão da distinção entre ordem do conhecimento e ordem do ser respectivamente. Também Vuillemin, adotando 
um ponto de vista bastante diferente dos demais autores, parece tomar análise e síntese como procedimentos 
absolutamente diversos. Recusando, pela introdução da noção de análise direta, que a ordem seja um critério 
suficiente para distinguir análise e síntese e mostrando que a ordem pode ser a mesma nos dois procedimentos 
(das causas aos efeitos na física ou das partes ao todo na matemática), Vuillemin parece impedir que se veja nelas 
trajetos complementares: “Descartes frequentemente opôs a análise como método de resolução próprio para 
inventar novas verdades à síntese, ou método de composição, melhor feita para expor uma doutrina já adquirida; 
(...) Esta oposição permite facilmente perceber que, diferentemente da síntese, a análise não se aplica 
ordinariamente ao ‘corpus inteiro de uma ciência’, mas permite somente resolver questões particulares. Nas 
palavras de Descartes, essas questões ou bem incidem sobre palavras, e a análise é então interpretativa, como 
quando se explica um autor, ou incidem sobre coisas, seja que se busque determinar as causas pelos efeitos ou, 
em segundo lugar, os efeitos pelas causas ou, em terceiro, o todo pelas partes ou, enfim, as partes pelo todo. (...) 
Será, por exemplo, um problema de análise direta determinar a área de triângulo, conhecendo sua base e sua 
altura, e um problema de análise indireta buscar dele a altura, quando se deu a área e a base. Assim, Descartes faz 
ver, contra muitos, que não se poderia legitimamente confundir a síntese com as operações diretas e restringir a 
análise às operações indiretas.” VUILLEMIN, J. La Philosophie de L’Algèbre, pp. 6 e 7. Em favor da tese segundo 
a qual análise e síntese se opõem e não se complementam, pode-se invocar o modo como Descartes se refere, nas 
Segundas Respostas, aos dois procedimentos, a saber, como dois modos de demonstrar. Se a análise cumpre, para 
Descartes, um papel probante ela pode, então, dispensar a síntese e não há complementaridade entre elas. É o que 
sugere também estas afirmações das Segundas Respostas: “(...) se o leitor quiser segui-la [a análise] e lançar 
cuidadosamente os olhos sobre tudo o que contém, não entenderá menos perfeitamente a coisa assim 
demonstrada e não a tornará menos sua do que se ele próprio a houvesse descoberto.” DESCARTES, R. Segundas 
Respostas. p. 231. Seria, então, por razões meramente circunstanciais – falta de atenção ou  por prevenção do 
leitor – que a análise se veria impedida de exercer sua função probante, mas não por sua própria natureza. 
5 “Toda ciência é um conhecimento certo e evidente; (...)” DESCARTES, R. Regra II, p. 14.  
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encontra razões para rejeitar a dedução silogística, naturalmente, pelas mesmas 

razões, rejeita também a dedução da síntese. [3][3][3][3] Finalmente, a terceira decisão teórica 

assumida no sistema tem, aqui, um interesse especial, pois é constantemente 

invocada pelos autores que adotam uma versão mais sutil da tese do 

antidedutivismo cartesiano. Partindo da definição de ciência como um conhecimento 

certo e evidente, fornecida na Regra II, e ressaltando que somente a intuição 

proporciona a certeza e evidência requeridas na ciência6, tais autores procuram 

insistir no fato de que Descartes é prioritariamente um intuicionista e de que a 

dedução só pode ter seu valor cognitivo reabilitado no sistema mediante uma 

assimilação à intuição. 

É nosso propósito mostrar, aqui, que as três decisões teóricas repertoriadas 

acima não constituem de fato razões para uma rejeição em bloco ao conhecimento 

dedutivo por parte de Descartes, mas somente razões para a rejeição de um modelo 

particular de dedução que não atende às exigências próprias à sua concepção de 

ciência, a dedução silogística. Para isso, apresentaremos um modelo de dedução 

descrito por Descartes na Regra VI, das Regulae, de modo a ressaltar tanto o papel 

fundamental e incontornável exercido por ela na edificação da ciência como também 

sua irredutibilidade à intuição (item IV). Antes, porém, de passarmos à descrição da 

dedução na Regra VI, faremos alguns comentários sobre a rejeição cartesiana ao 

modelo dedutivo envolvido na lógica e na síntese e sobre como este modelo é mais 

dócil a uma assimilação à intuição que aquele que descreveremos no item seguinte 

(item III). 

 

 

    

                                                   

6 Descartes afirma, na Regra III, que a dedução proporciona um conhecimento certo de coisas que não são em si 
evidentes, enquanto os objetos da intuição são, ao contrário, imediatamente certos e evidentes. Além disso, ele 
lembra ainda que, “como para a dedução não é necessária uma evidência atual, é antes à memória que, de certo 
modo vai buscar sua certeza.” Estes aspectos da dedução são constantemente invocados pelos autores que, 
insistindo sobre o caráter intuicionista do sistema cartesiano, assinalam a fragilidade da certeza alcançada na 
dedução. 
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III III III III –––– Rejeição Cartesiana à Dialética e à Síntese  Rejeição Cartesiana à Dialética e à Síntese  Rejeição Cartesiana à Dialética e à Síntese  Rejeição Cartesiana à Dialética e à Síntese     

 
Se Hamelin erra manifestamente, como veremos adiante, ao sustentar que 

Descartes não conhecia outro modelo dedutivo que aquele herdado 

inadvertidamente do aristotelismo, é preciso reconhecer que o intérprete acertou ao 

sobrepor – ainda que sem prevenir o leitor acerca disso – o modelo dedutivo que 

figura na dialética aristotélica àquele que se vê realizar na síntese7. De fato, o autor 

percebeu com razão que a dedução que opera nas exposições axiomáticas exerce uma 

função tão modesta quanto a que podemos observar na dedução silogística, qual seja, 

a mera explicitação de relações entre termos já dados. 

Uma confrontação de duas passagens, extraídas das Regras e das Segundas 

Respostas respectivamente, permite que se perceba claramente que o vício 

identificado por Descartes na dialética é o mesmo que atribui, mais tarde, à síntese 

(quando dissociada da etapa que a precede, a análise): ambas são impotentes em 

fazer com que “os espíritos procurem minuciosamente as coisas pelas suas próprias 

forças”8. A respeito da dialética, afirma Descartes nas Regras:  

 
“Os dialéticos não podem construir com sua arte nenhum silogismo cuja conclusão seja 
verdadeira, a menos que se tenha já sua matéria, isto é, a não ser que já antes conheçam a 
mesma verdade que nele se deduz. Daqui claramente se conclui que uma tal forma lógica 
não lhes permite conhecer nada de novo e que, por conseguinte, a dialéticaa dialéticaa dialéticaa dialética vulgar é  vulgar é  vulgar é  vulgar é 
totalmente inútil para os que desejam descobrir a verdade das coisastotalmente inútil para os que desejam descobrir a verdade das coisastotalmente inútil para os que desejam descobrir a verdade das coisastotalmente inútil para os que desejam descobrir a verdade das coisas.”9 
 

Podemos identificar sem dificuldade, na passagem a seguir, extraída das 

Segundas Respostas, um eco do que foi afirmado sobre a dialética nas Regras: 

 
“A síntese (...) mostra como elas [algumas conseqüências] estão contidas nos 
antecedentes, de modo a arrancar o consentimento do leitor por mais obstinado e 

                                                   

7 “Se a síntese parece avançar com segurança, ainda que pretensamente entregue a si mesma, é que toda a ordem 
de suas proposições já estaria secretamente arranjada [pela análise, habitualmente omitida nas exposições 
axiomáticas]; não haveria aí invenção, se se quer ser sincero. E é seguramente o que Descartes quer dizer quando 
censura ao silogismo, ou seja, ao silogismo da síntesecensura ao silogismo, ou seja, ao silogismo da síntesecensura ao silogismo, ou seja, ao silogismo da síntesecensura ao silogismo, ou seja, ao silogismo da síntese, não poder se estabelecer a menos que já se esteja de posse 
da verdade a demonstrar e das premissas que a demonstram. [Acréscimo e grifo são nossos].” HAMELIN, O. Le 
Système de Descartes. p. 57. 
8 DESCARTES, R. Regra X, p. 58. 
9 Idem. 
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opiniático que seja; mas não dá, como [a análise], inteira satisfação aos espíritos que 
desejam aprender, porque não ensinnão ensinnão ensinnão ensina o método pelo qual a coisa foi descobertaa o método pelo qual a coisa foi descobertaa o método pelo qual a coisa foi descobertaa o método pelo qual a coisa foi descoberta.”10 

 

    O aspecto comum às duas críticas, que é preciso assinalar aqui – e que, 

possivelmente, levou Hamelin a sentir-se autorizado a sobrepô-las – é que nelas a 

insuficiência dos dois procedimentos, lógico e axiomático, é medida por uma única e 

mesma escala: a aptidão em promover a descoberta. Em outros termos, Descartes 

parece avaliar os dois procedimentos mediante a comparação com o paradigma de 

ciência assumido em seu sistema. E, segundo este paradigma, os dois procedimentos 

seriam cientificamente ociosos (os adjetivos usados por Descartes são: inútil, para a 

lógica; e insatisfatória, para a síntese), pois, de um lado, as verdades alcançadas não 

concernem à descoberta de coisas; e, de outro, os dois procedimentos não permitem 

conhecer nada de novo. As duas críticas fornecem, como se pode perceber, uma 

caracterização mais precisa do paradigma cartesiano de ciência. A noção de 

descoberta que o caracteriza (em latim, inventio, também traduzida por invenção) 

comporta dois aspectos, acesso a verdades concernentes às coisas – num vocabulário 

mais atual, acesso a verdades materiais – e acesso a verdades novas, ou seja, 

verdades que não estão antecipadamente asseguradas com os termos. 

 Mas a insuficiência dos dois procedimentos – que acarreta sua rejeição por 

Descartes – não pode ser compreendida em toda sua amplitude a menos que os 

vejamos em ato. E descrever, por sua vez, o modo como operam não é outra coisa 

que retratar o percurso dedutivo que envolvem. Vejamos, então, como opera a 

dedução silogística e se ela atende aos critérios de cientificidade previstos no 

paradigma cartesiano: acesso a verdades materiais e acesso a novas verdades. 

 Se se estabelece, por exemplo, que todo A é B e que C é A, a dedução consistirá 

somente em concluir que C é B. Vê-se, pelo exemplo, que os dois aspectos da crítica 

são claramente contemplados: não há descoberta de uma nova verdade, pois o que se 

conclui na dedução apenas explicita uma verdade que foi dada implicitamente com o 

estabelecimento das premissas; tampouco a verdade explicitada concerne à natureza 

                                                   

10 DESCARTES, R. Segundas Respostas. p. 232. 
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dos termos (ou à coisa, como diz Descartes), pois quer se trate de Sócrates ou de um 

mero signo formal, como C, a conclusão será sempre a mesma e se assentará somente 

numa regra de extensão, pela qual já se sabe de antemão que, dado o pertencimento 

de C ao universo A, tudo o que for dito de A (na maior) poderá ser transferido para 

C. 

Vejamos agora em que consiste a dedução na síntese e se ela tem êxito em 

escapar aos vícios da silogística. Afinal, para que Hamelin esteja certo ao sobrepor os 

dois procedimentos, é preciso que ela também recaia nestes mesmos vícios: 

impotência para a descoberta de novas verdades e indiferença quanto à natureza dos 

termos. 

Antes de tudo, é preciso lembrar que, tanto nas Regras quanto nas Segundas 

Respostas, Descartes critica os antigos geômetras por terem feito segredo do percurso 

de descoberta que antecede a síntese. Ele não os acusa de terem empregado somente 

a síntese, mas de terem antes dela feito uso da análise, sem, contudo, exibi-la aos 

leitores11. É preciso, então, ter presente, aqui, que a dedução sintética se desenvolve 

num domínio que é precedentemente preparado pela análise – mesmo que se faça 

segredo disso. 

Trata-se na análise de, num certo sentido, começar pelo fim; a análise consiste 

em partir daquilo mesmo que se busca estabelecer – no caso da matemática, por 

exemplo, assume-se hipoteticamente a solução de um problema como verdadeira ou 

um teorema como válido – para remontar aos antecedentes ou às causas do ponto de 

partida. À síntese cabe, em seguida, estabelecer efetivamente o que na análise figura 

somente como hipótese – por exemplo, no caso da matemática, deve-se provar a 

verdade da solução ou estabelecer a validade do teorema. E ela o faz percorrendo o 

trajeto de antecedentes num sentido inverso ao da análise, até chegar à solução ou 

aos efeitos dos quais se havia partido na etapa precedente. Em outras palavras, a 

síntese simplesmente desce (ou toma a mão inversa) na cadeia causal 

antecipadamente fixada pela análise (que na síntese advém como cadeia de 
                                                   

11 Cf. DESCARTES, R. Segundas Respostas. p. 232  
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conseqüências) até alcançar o último conseqüente que cabia estabelecer. O ponto 

relevante, aqui, é a necessidade em que se acha a síntese de ser previamente 

preparada pela análise. Se à síntese coubesse avançar sem ter seus passos 

antecipadamente assegurados seria, como lembra Leibniz nos Novos Ensaios, “o mar 

a beber”12. Mas como a análise fornece os degraus para a descida, como diz Hamelin, 

“a síntese pode avançar com segurança”.  

Mas em que consiste, de fato, a dedução sintética? Consiste somente em 

explicitar as relações de conseqüência entre os termos dados pela análise. Ora, vê-se 

que também aqui não há descoberta de novas verdades, pois, se pela análise se torna 

patente que B é causa de C e C é causa de D, à síntese caberá somente explicitar que 

C é conseqüência de B e que D é conseqüência de C. Em resumo, a relação de 

conseqüência já estava implicitamente dada com a cadeia causal fixada 

anteriormente. Tampouco se requer, na síntese, o conhecimento da natureza dos 

termos, que constituem os degraus da descida, pois a despeito da natureza de C e D, 

se a análise já fixou que C é condição de D, pode-se concluir sem chance de erro que 

D é condicionado por C. 

Vê-se, então, que num caso como no outro [na lógica como na síntese] os 

modelos dedutivos não são significativamente diferentes: ambos proporcionam 

verdades meramente formais, ou seja, verdades exteriores à natureza dos termos e 

ambos somente explicitam verdades antecipadamente dadas13. Pode-se dizer, 

portanto, que Hamelin não erra ao perceber que o teor da crítica de Descartes à lógica 

é o mesmo que se repete na crítica à síntese. 

                                                   

12 Cf. LEIBNIZ, G. Nouveaux Essais sur L’Entendement Humain. P.291. 
13 Ainda que, por uma questão de rigor terminológico, não se possa dizer que as verdades envolvidas na dedução 
sintética sejam meramente formais, já que os termos postos em relação nela são os mesmos já assegurados pela 
análise – ou seja, as mesmas verdades concernentes às coisas – a semelhança com o procedimento silogístico é 
indiscutível, pois não se trata na síntese de alcançar estes termos (já obtidos na etapa anterior), mas somente de 
explicitar as relações de conseqüência entre eles. O aspecto decisivo aqui, e para o qual gostaríamos de chamar 
atenção, é que, tendo sido fixados por análise não somente os termos, mas também relação de causalidade entre 
eles, à síntese cabe somente inverter o sentido da análise, explicitando relações de conseqüência. Como tentamos 
mostrar acima, este procedimento é indiferente à natureza dos termos, pois se análise já fixou A como causa de B, 
à síntese resta somente explicitar a relação de conseqüência que B mantém com A. Em resumo, a relação de 
conseqüência não é constatada pela apreciação da natureza dos termos, mas somente pela inversão dos passos 
percorridos precedentemente na análise. 
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Mas é preciso passar agora a um último ponto. Mencionamos acima que 

alguns autores vêem na assimilação cartesiana da dedução à intuição uma decisão 

teórica acarretada naturalmente pela rejeição ao formalismo da síntese e da dialética. 

Uma observação mais atenta permite, contudo, que se perceba que a dedução, tal 

como descrita nos procedimentos acima, se presta mais facilmente a uma assimilação 

à intuição que aquela que descreveremos no próximo item. Isso se deve ao fato de 

que, ao afirmar, na Regra III, que a certeza da intuição é requerida não apenas “para 

as simples enunciações, mas também para quaisquer raciocínios”, Descartes ilustra 

sua afirmação por meio de um exemplo que é muito semelhante aos modelos 

dedutivos descritos acima; e afirma, então, que a relação entre os termos já dados por 

intuição deve, ela também, ser vista intuitivamente. Ele afirma: 

 
“Ora, esta evidência e certeza da intuição não são apenas exigidas para as simples 
enunciações, mas também para quaisquer raciocínios. Seja, por exemplo, esta 
conseqüência: 2 e 2 é igual a 3 mais 1; é preciso ver intuitivamente não só que 2 e 2 
são 4, e que 3 e 1 são igualmente 4, mas, além disso, que destas duas proposições se 
conclui necessariamente aquela terceira.”14  
 

Ora, aqui, como nos exemplos da lógica e da axiomática, trata-se somente de 

constatar e explicitar a relação entre termos já dados. Dadas as igualdades 2+2 = 4 e 

3+1 = 4, trata-se de apenas de identificar a igualdade entre elas. Importa pouco, nestes 

casos, se os termos foram antecipadamente dados pelo estabelecimento de premissas, 

tal como na silogística, pela descoberta empreendida na etapa analítica, tal como nas 

exposições axiomáticas ou simplesmente por intuição, como no exemplo mencionado 

há pouco; resta que o ofício dedutivo pode neles ser efetivamente identificado a uma 

contemplação, incidindo, naturalmente, não sobre os termos, mas sobre as relações 

que os ligam; e pode, assim, ser considerado, no fim das contas, uma intuição. 

Encerramos este item com algumas questões que não teremos ocasião de 

desenvolver, aqui, mas que parecem inevitáveis diante das descrições da dedução 

feitas acima. Descartes afirma, na Regra VI, que as naturezas simples, ou ao menos 

aquelas maximamente simples, conhecidas com certeza por intuição, são pouco 

                                                   

14 DESCARTES, R. Regra III. p. 21 
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numerosas; afirma por outro lado, na Regra III, que a maior parte das coisas são 

conhecidas com certeza por dedução e não por intuição. Pode, então, a dedução, tal 

como descrita acima, fazer avançar a ciência? Dado que a dedução responde pela 

maior parte do conhecimento certo, não seria preciso atribuir a ela outra função que 

não somente a demonstrativa?  

    
IV IV IV IV –––– Especificidade da Especificidade da Especificidade da Especificidade da Dedução na  Dedução na  Dedução na  Dedução na Regra VIRegra VIRegra VIRegra VI    

        
Embora a crítica de Descartes à lógica e à axiomática tenha estado presente ao 

longo de toda sua obra (encontramos passagens retiradas das Regras, do Discurso, e 

também das Segundas Respostas), Hamelin julga que Descartes não teve sucesso em 

superar efetivamente tais procedimentos, pois o modelo dedutivo que assume em 

seu sistema é, segundo ele, ainda, o modelo silogístico15. Como diz Hamelin: 

  
“Tudo o que Descartes encontra para dizer aqui contra a lógica é que suas regras 
são supérfluas. Mas ele não diz que sejam falsas e é pelo menos duvidoso que ele 
tenha da dedução uma outra idéia que aquela de Aristóteles. Seria preciso, para 
isso, que ele professasse que a dedução matemática e o silogismo nada têm em 
comum.”16 

 
Gostaríamos, então, de expor adiante um modelo de dedução descrito por 

Descartes na Regra VI que exerce o papel de contra-exemplo à tese de Hamelin. 

Talvez seja possível sustentar, pela confrontação do modelo que exporemos com a 

                                                   

15 Hamelin, em suas considerações, parece se apoiar na convicção de que a síntese (ou prova) exerce no 
paradigma cartesiano de ciência um papel de destaque, já que, assim como para Aristóteles, também para 
Descartes, a ciência deve ser prioritariamente demonstrativa. Vimos acima que a dedução na síntese não é 
essencialmente distinta da dedução silogística. Assim, ao dizer que a ciência cartesiana é demonstrativa e, 
portanto, sintética (e para isso ele invoca o terceiro preceito do Discurso), Hamelin está dizendo que o modelo 
dedutivo que predomina na ciência cartesiana é o modelo silogístico. Vemos, assim, o problema da natureza da 
dedução cartesiana se converter no problema da natureza do paradigma cartesiano de ciência. No item III 
mostramos que a crítica à lógica e à axiomática permite circunscrever um modelo de ciência segundo o qual a 
ênfase recai nas potencialidades da análise, que podem ser resumidas no trinômio descoberta/verdades materiais/ 
novas verdades. Vemos agora Hamelin insistir que a influência grega – seja dos matemáticos (ele menciona 
Euclides), seja da filosofia aristotélica – exercida sobre o pensamento de Descartes acaba por condicionar um 
paradigma de cientificidade em que a ênfase recai sobre a síntese e sobre seu caráter demonstrativo. Em resumo, 
a determinação do tipo de dedução que figura no sistema cartesiano permite também que se determine qual é o 
paradigma cartesiano de ciência: é aquele que privilegia a descoberta ou aquele que privilegia a demonstração?   
16 Cf. HAMELIN, O. Le Système de Descartes. pp. 50-90. 
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definição excessivamente vaga da dedução fornecida na Regra III, que Descartes 

mantém em seu sistema duas concepções muito diferentes do conhecimento 

dedutivo, mas seria seguramente um erro dizer, com Hamelin, que Descartes só 

conhecia o modelo silogístico.  

Antes, contudo, de passar à exposição do modelo de dedução descrito na 

Regra VI, devemos assumir algumas posições acerca do sentido geral desta regra. A 

Regra VI é considerada, no conjunto das Regulae, uma regra de grande importância 

porque, como Descartes afirma em ao menos duas ocasiões de seu desenvolvimento, 

ela “fornece o principal segredo de toda a arte do método”17. ‘Fornece’ o principal 

segredo num sentido muito particular, pois o que de fato se vê é uma infinidade de 

autores disputando em torno de qual segredo seria este. O texto é suficientemente 

ambíguo para que se aponte ao menos duas interpretações: ou o segredo do método 

consiste em “buscar com diligência em todas as coisas o que há de mais absoluto”18; 

ou consiste em “perceber que todas as coisas se podem dispor em certas séries, (...), 

enquanto umas podem ser conhecidas a partir das outras.”19 Das duas possibilidades 

interpretativas às quais dá margem a ambigüidade do texto, é à segunda que nos 

filiamos aqui. Ora, dissemos acima que nosso propósito era o de sustentar as 

seguintes teses: 

[I][I][I][I] Descartes não rejeita em bloco o conhecimento dedutivo, mas somente o modelo 

silogístico pressuposto na lógica e na axiomática. 

[II][II][II][II] Ele não pode rejeitar em bloco o conhecimento dedutivo porque a dedução 

cumpre um papel indispensável na edificação da ciência. 

[III][III][III][III] Este papel indispensável não poderia, segundo o paradigma cartesiano de 

ciência, consistir somente em constatar relações; e é por isso que se deve dizer que a 

dedução guarda uma especificidade que impede sua redução à intuição.  

Vê-se, pelo conjunto de teses acima, por que nos filiamos à segunda interpretação do 

segredo do método na Regra VI e não à primeira: julgamos que, na medida em que a 
                                                   

17 DESCARTES, R. Regra VI. P. 33.  
18 Idem. p. 34. 
19 Idem. p. 33. 
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dedução, tal como a descreveremos a seguir, responde pela hierarquização das coisas 

(ou dos termos), ela exerce um papel incontornável na ciência, pois mesmo os 

procedimentos metodológicos que consistem em procurar discernir o mais simples 

do mais complexo e em identificar quantos graus os mais complexos se afastam dos 

mais simples já exigem a série hierárquica constituída. 

 O modelo dedutivo descrito na sexta regra surge para ilustrar o terceiro tópico 

de aspectos a notar quando se pretende seguir corretamente o que recomenda esta 

regra: “prosseguir ordenadamente na investigação”. O primeiro tópico afirma que se 

deve notar que todas as coisas, quando se as considera do ponto de vista do 

conhecimento que se pode ter delas (ou seja, quando se as considera por comparação 

em lugar de considerar suas naturezas isoladamente), podem ser ditas absolutas ou 

relativas. O segundo tópico afirma que são poucas as coisas maximamente absolutas 

e que importa considerá-las diligentemente, pois são os princípios das séries, pelas 

quais se determina o que é mais complexo. Finalmente, o terceiro tópico prescreve 

que “não se devem começar os estudos pela investigação das coisas mais difíceis, 

mas importa, antes de nos aprontarmos para questões determinadas, recolher 

previamente, sem fazer nenhuma escolha, as verdades que se apresentem 

espontaneamente, ver depois, gradualmente, se outras delas se podem deduzir, e 

destas outras ainda, e assim por diante.”20 Constituída a série por dedução, pode-se 

só então passar ao exame dos graus de complexidade de cada termo. Descartes 

ilustra assim o que recomenda o terceiro tópico: 

 
“Se me viesse ao pensamento que o número 6 é o dobro de três, procuraria em 
seguida o dobro de número 6, quer dizer 12; procuraria igualmente, se bem me 
parece, o dobro deste último, ou seja, 24, e também o dobro deste último, a saber, 
48, etc. Daqui deduziria facilmente que há a mesma relação entre 3 e 6 que entre 6 e 
12, igualmente entre 12 e 24, etc., e que, por conseqüência, os números 
3,6,12,24,48,etc., são continuamente proporcionais.”21  
  

Se confrontarmos o exemplo acima com o paradigma de ciência que extraímos 

da crítica de Descartes à lógica e à axiomática, veremos que, ao contrário do modelo 

                                                   

20 DESCARTES, R. Regra VI. p. 36  
21 Idem. 
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silogístico, ele atende às duas exigências previstas nele, quais sejam, a descoberta de 

novas verdades e que as novas verdades descobertas não sejam estritamente formais, 

mas verdades materiais. No que concerne à exigência de novas verdades, é preciso 

notar que neste exemplo da progressão geométrica não se trata somente de constatar 

e explicitar relações já previstas entre termos antecipadamente fixados (seja pelo 

estabelecimento de premissas, por análise ou por intuição), mas de engendrar termos 

novos a partir dos precedentes. Tem-se inicialmente o acolhimento de certas 

verdades que se mostram espontaneamente ao entendimento (por exemplo, que 6 é o 

dobro de 3) mas passa-se em seguida a procurar o que pode seguir desta verdade 

inicial: intuída a relação de duplicação entre 3 e 6, passa-se à construção de novas 

verdades que não estão simplesmente contidas nos termos precedentes. Pode-se 

dizer legitimamente que 12 é oriundo do termo precedente 6, mas não de 6 apenas, 

mas de 6 acrescido da aplicação da relação de duplicação que havia sido constada 

entre os termos iniciais; ou seja, 12 é efetivamente uma nova verdade. Aqui se impõe 

uma observação acerca do papel exercido pela relação entre os termos. Enquanto na 

dedução silogística a relação era somente constatada e explicitada para fins de 

demonstração, no exemplo acima há seguramente a constatação inicial da relação 

entre dois termos, 3 e 6, que pode, sem prejuízo para o que se pretende mostrar, ser 

considerada uma intuição, mas a partir de então a relação não é mais meramente 

constatada, mas aplicada à produção dos termos seguintes. E é deste modo que 

Descartes parece compreender o que, no primeiro tópico desta mesma regra, 

designou por coisas relativas. Ele afirma:  

 
“Quanto ao relativo, é o que participa desta mesma natureza [natureza pura e 
simples do absoluto] ou, ao menos, de algum dos seus elementos; por isso pode 
referir-se ao absoluto, e dele [do absoluto] se deduzir mediante uma certa série; 
mas, além disso, encerra no seu conceito outras coisas, que chamo relações;”22      

 
  Mas vejamos agora o que se pode dizer sobre a segunda exigência prevista no 

paradigma cartesiano de ciência: a exigência de que as verdades em questão não 

                                                   

22 Idem. p. 34.  
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sejam estritamente formais, mas materiais. No modelo dedutivo da sexta regra as 

verdades alcançadas são grandezas – grandezas construídas, é verdade, com a 

intervenção de relações, mas irredutíveis a essa relações apenas. Dois aspectos 

devem ser lembrados aqui: de um lado, os termos seguintes não são meras relações 

porque envolvem também, de algum modo, a participação na natureza de certas 

coisas, mais precisamente na natureza dos termos precedentes; de outro, as relações 

que encerram não são, como no modelo silogístico, relações exteriores aos termos, 

responsáveis somente pela sua ligação a outros, mas intervêm diretamente na 

constituição de sua natureza. Trata-se, na constituição da série, não de ligar 

naturezas, mas de constituí-las. Também esta exigência do paradigma cientifico de 

Descartes é contemplada neste modelo. 

Resta agora verificar como a intuição intervém neste modelo. Não precisamos 

nos estender desnecessariamente neste aspecto, pois não é difícil perceber que se a 

intuição exerce nele um papel indispensável – na obtenção dos primeiros termos [3 e 

6], na identificação da relação que se pode depreender deles e, em seguida, na 

constatação de que a relação entre eles é constantemente a mesma, de modo que se 

pode afirmar haver entre todos os termos uma proporção contínua – se, dúvida 

pode-se afirmar com segurança que, pelo movimento de construção dos termos que 

configuram a série, este modelo não pode ser reduzido à intuição. A dedução não se 

restringe nele a concluir a existência de relações entre termos, mediante o que seria 

somente uma contemplação destas relações, mas em construir termos novos pela 

aplicação da relação intuída às naturezas dos primeiros termos.    

Para finalizar, gostaríamos de chamar a atenção para um problema de 

interpretação que é posto pelo modelo dedutivo da Regra VI. Que ele seja uma 

alternativa ao modelo silogístico, é um aspecto que já foi registrado por autores que 

se opõe às interpretações de Hamelin, como Hannequin e Blanché; que este modelo 

seja, além disso, responsável pela constituição das séries – indispensáveis quando se 

procura considerar as coisas tais como se devem apresentar no domínio do 

conhecimento – é um aspecto que já foi também registrado por autores como Marion. 
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No entanto, há uma questão que passa freqüentemente sem registro e que 

gostaríamos somente de formular aqui, já que não poderemos desenvolvê-la: onde 

começa precisamente a ciência cartesiana, na constituição das séries ou no exame das 

séries já constituídas? Em outras palavras, onde se situa exatamente a dedução 

matemática da Regra VI, que opusemos aqui à dedução silogística: ela antecede a 

ciência e de algum modo a prepara – como sugere a passagem que a anuncia o 

exemplo: “Note-se que não se devem começar os estudos pela investigação das coisas 

difíceis, mas importa, antes de nos prepararmos para algumas questões 

determinadas, recolher previamente as verdades que se apresentem 

espontaneamente.”; ou, deve-se ver nela, ao contrário, pela conformidade que 

identificamos entre ela e o paradigma de ciência assumido por Descartes, a ciência já 

em exercício?     
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