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RESUMORESUMORESUMORESUMO: A estratégia cartesiana para refutar definitivamente o ceticismo radical da Primeira 
Meditação consiste, após o estabelecimento do cogito, na demonstração da existência e veracidade 
divinas. Para efetuar essa prova, Descartes assume na Terceira Meditação a validade de um 
princípio geral de causalidade conhecido, segundo ele, de maneira evidente pela luz natural da 
razão.    No entanto, que valor teria o recurso a ela nessa altura das Meditações se, como Descartes 
mesmo afirma, antes da demonstração da existência e veracidade de Deus “não parece que eu 
possa jamais estar completamente certo de nenhuma outra coisa”? Neste texto, procuramos 
examinar se Descartes teria ou não oferecido uma justificativa para considerar a luz natural como 
uma fonte confiável de conhecimentos antes da prova da existência e veracidade divinas e se esta 
justificativa seria ou não adequada para esse fim. Tal exame procura, portanto, esclarecer um dos 
passos mais fundamentais da argumentação de Descartes para o estabelecimento da sua metafísica.  

    
    

A estratégia cartesiana para refutar definitivamente o ceticismo radical da 

Primeira Meditação consiste, após a constatação da existência do eu pensante, na 

demonstração da existência e veracidade divinas e, para tanto, Descartes assume a 

validade de um princípio geral de causalidade conhecido, segundo ele, de maneira 

evidente pela luz natural da razão. Diz Descartes (AT VII: 40/CSM II: 28/FC 81): 1 

 

Agora, é em verdade manifesto à luz natural que na causa 
eficiente e total deve haver pelo menos tanto quanto há em seu efeito. 
Pois, pergunto, de onde o efeito poderia receber sua realidade senão da 
causa? E como esta poderia lhe dar se não a possuísse também? 

 

Parece claro que, nessa passagem, Descartes está considerando que aquilo 

que ele conhece pela luz natural é indubitável. Todavia, neste momento das 

Meditações, ainda vigora a dúvida metafísica derivada da hipótese do Deus 

enganador remanescente da Primeira Meditação. E, até aqui, as únicas certezas 
                                                

1 Para todas as referências ao texto de Descartes usamos o seguinte sistema. AT indica a edição de Adam e 
Tannery das Oeuvres de Descartes, os números romanos seu volume consultado e os arábicos as páginas 
correspondentes. CSM indica a edição inglesa das obras de Descartes traduzidas por Cottingham, Stoothoff e 
Murdoch. Por fim, adotamos a sigla FC para a tradução brasileira das Meditações a partir do texto latino (AT 
VII) feita pelo Professor Fausto Castilho. Também para CSM e FC os números romanos (apenas no caso de 
CSM) indicam o volume consultado e os arábicos as páginas correspondentes.  
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que resistiram a essa dúvida são as referentes à existência do “eu” como uma coisa 

pensante (expressa pela proposição “Eu penso, eu existo”, tradicionalmente 

conhecida como o cogito); à presença de diversas idéias na mente (sem, contudo, 

sabermos ainda se elas correspondem efetivamente a coisas existentes no mundo 

exterior); e à regra geral de clareza e distinção derivada do cogito segundo a qual é 

verdadeiro tudo aquilo que é percebido clara e distintamente. “E essas poucas 

coisas por mim recenseadas”, diz Descartes (AT VII: 35/CSM II: 24/FC 71), “são 

todas as que verdadeiramente sei”. Mas se essas são as únicas coisas que Descartes 

sabe com certeza, pois são as únicas que resistiram ao ceticismo da primeira 

meditação, qual seria então a legitimidade do recurso à luz natural nessa altura 

das Meditações? Pois, como Descartes mesmo afirma, se antes da demonstração da 

existência e veracidade de Deus “não parece que eu possa jamais estar 

completamente certo de nenhuma outra coisa” (AT VII: 36/CSM II: 25/FC 73), 

então que razão ele teria para recorrer à luz natural como uma fonte fidedigna de 

conhecimento? Ele não deveria primeiramente justificar o recurso a ela em vista da 

dúvida metafísica? 

Mas será realmente que Descartes precisaria justificar seu recurso à luz 

natural da razão? Será mesmo que a hipótese do Deus enganador lançaria a 

dúvida sobre ela? O texto que poderia sugerir essa dúvida se encontra na Primeira 

Meditação onde, após considerar a hipótese de um Deus enganador, Descartes 

(AT VII: 21/CSM II: 14-15/FC 29) se questiona:  

 

... do mesmo modo que julgo que os outros às vezes erram acerca de 
coisas que presumem saber à perfeição, não estaria eu mesmo de igual 
maneira errando, cada vez que adiciono dois a três ou conto os lados do 
quadrado ou faço outra coisa que se possa imaginar ainda mais fácil? (...) 
Argumentos a que em verdade não tenho o que responder, mas sou 
finalmente forçado a confessar que nada há de todas as coisas que 
considerava outrora verdadeiras de que não me seja permitido duvidar, 
não por não as considerar ou por leviandade, mas por robustas e 
meditadas razões. 
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Mas será que essa dúvida universal derivada de “robustas e meditadas 

razões”, e que abala a certeza mesmo dos mais simples verdades matemáticas, 

equivaleria a uma dúvida sobre a luz natural da razão? Na verdade, além de não 

haver nenhuma menção explicita à luz natural nessa passagem é de fato difícil 

determinar o que exatamente a mencionada dúvida sobre a matemática realmente 

significaria. Para alguns intérpretes como, por exemplo, Martial Gueroult 

(GUEROULT, 1984, pp. 18-19) 2, Raul Landim Filho (LANDIM FILHO, 1992, 107-

109) 3 e Gary Hatfield (HATFIELD, 2003, pp. 83-84) 4, a passagem acima indicaria 

que a dúvida metafísica estaria pondo em questão nossa razão como um todo. 

Pode-se observar que, se isto estiver correto, talvez não restasse nenhuma 

esperança de Descartes vencer o ceticismo da Primeira Meditação, uma vez que 

ele não teria outro recurso para isso senão empregar essa mesma razão tornada 

duvidosa. Em todo caso, nos parece que se a inteira razão tiver de fato sido posta 
                                                

2 “We therefore cannot see how the philosopher could obtain something simpler and more indubitable than 
these mathematics notions, if reflection cannot rise from the natural plane to the metaphysical plane, attacking 
the validity that our mind attributes to them necessarily “by nature”. This reflection arises out of the 
confrontation of certainty with an old metaphysical opinion “received through hearsay”, which is enough to 
shake it up, without our being able to draw from the content of these notions anything that could guarantee 
their claim to certainty. This opinion concerns the vague idea of an infinitely powerful God who would thus 
possess the power to deceive us in everything. Our will, drawing inspiration from this small doubt then 
rejects entirely from certainty everything that intelligence naturally proposes as certain (…) This passage, 
from the plane of the nature of my mind to the metaphysical plane transcending it and putting it into 
question, allows the appearance of a discontinuity in the process of exhaustive doubt that renders extremely 
manifest the intervention of my free will (…) By passing from universal doubt based on natural reasons to 
universal metaphysical doubt, the understanding is compelled to justify, if it can, the natural certainty it has of 
its ideas (…) On this point [Descartes] resembles Kant, who would judge it necessary, in order to reform 
reason, to institute a critique that involves the whole faculty of knowledge…” 
3 “Mas o que, de fato, é posto em dúvida por esta hipótese [de um Deus enganador]? É a 1ª Meditação1ª Meditação1ª Meditação1ª Meditação que 
introduz esta dúvida metafísica; a verdade do simples é posta em questão, pois a razão pode se enganar, 
mesmo quando, por exemplo, faz a adição de dois mais três, ou quando enumera os lados de um quadrado 
etc. (...) Mas se a ciência matemática é posta em questão (...) então a própria evidência [i.e., a clareza e 
distinção] é também visada por esta dúvida (...) Segue-se disto que o único critério que a razão tem para 
distinguir o verdadeiro do não-verdadeiro é posto em questão; e, assim, é a razão, como faculdade que 
distingue o falso do verdadeiro, que é visada pela dúvida metafísica” (negritos do autor) (os colchetes são 
nossos). 
4 “For the present, the important point is that Descartes here explicitly links the deceiving-God hypothesis to 
our creation by God in saying that God might have created us so as to be deceived “all the time.” [The 
interpretation of the deceiving-God hypothesis as the idea that God made us in such a way that we produce 
false thoughts] is expressed as the hypothesis that we have a defect of reason that makes us always go wrong 
in simple addition or counting (…) I have described the second argument as a challenge to our “reasoning,” 
even though Descartes did not use the term there (…) Is Descartes challenging reason or the intellect at all? 
Apparently he is (...) Descartes calls into question our ability to reason correctly about even very simple 
problems in mathematics”. 
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em dúvida, como querem Gueroult, Landim e Hatfield, então essa dúvida 

igualmente se estende à sua luz natural, uma vez que esta última é uma parte ou 

atributo da primeira. 

Contudo, talvez a razão não tenha realmente sido posta em dúvida por 

Descartes, pois justamente a primeira certeza que resiste à duvida metafísica é a da 

existência do eu pensante. Ora, e o que é esse “eu”? Na Segunda Meditação, 

Descartes (AT VII: 27/CSM II: 18/FC 49) esclarece que “sou (...) só coisa pensante, 

isto é, mente ou ânimo ou intelecto ou razão”.  

Todavia, devemos notar que Descartes se refere aqui tão somente à certeza 

de sua existência como uma coisa pensante ou razão, nada afirmando sobre a 

confiabilidade ou validade objetiva das operações e dos supostos conhecimentos 

dessa razão. Assim, mesmo que a hipótese do Deus enganador não possa abalar a 

certeza sobre sua existência como uma razão, ainda assim talvez ela possa abalar a 

certeza sobre a confiabilidade dos seus raciocínios e conhecimentos em geral, já 

que ela põe em dúvida coisas tão simples e fáceis como 2+3=5. 

No entanto, não é tão fácil afirmar que Descartes estaria admitindo uma 

dúvida desse tipo sobre a razão. Pois, ao retomar a hipótese do Deus enganador 

na Terceira Meditação, quando ainda vigora a dúvida metafísica derivada dessa 

hipótese, ele parece afirmar o contrário disso. Segundo Descartes (AT VII: 36/CSM 

II: 25/FC 73):  

 

Toda vez, ao contrário, que me volto para as coisas elas mesmas que 
julgo perceber muito claramente, sou por elas persuadido de modo tão 
completo que, espontaneamente, prorrompo a dizer: engane-me quem 
puder, nunca poderá fazer (...) que eu nada seja, enquanto eu pensar que 
sou algo ou que alguma vez seja verdadeiro que eu nunca fui, quando é 
verdadeiro que agora sou ou (...) que dois juntos a três fazem mais ou 
menos do que cinco, ou coisas semelhantes, nas quais reconheço 
manifesta contradição. 
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Agora, se essa passagem implica então que a luz natural não foi posta em 

dúvida por Descartes pela hipótese do Deus enganador, então parece justo que 

esperemos uma explicação disso. Pois, afinal, por que uma dúvida tão geral como 

essa não poderia abranger a luz natural da razão ou, talvez, como sugerem 

Gueroul, Landim e Hatfield, a própria razão como um todo?  

Mas se supormos, então, que a luz natural foi posta em dúvida, nos 

encentraremos igualmente às voltas com duras dificuldades. Pois é possível já 

perceber, por exemplo, que essa dúvida abalaria a certeza sobre o princípio de 

causalidade, uma vez que seu conhecimento é atribuído tão somente à luz natural. 

E, sendo esse princípio a premissa fundamental da prova da existência de um 

Deus veraz, uma dúvida sobre ele abalaria a certeza da própria prova igualmente 

e, com isso, a consistência do próprio sistema cartesiano como um todo, uma vez 

que a existência e veracidade de Deus constituem o seu fundamento último. 

Consequentemente, se a luz natural foi mesmo posta em dúvida na 

Primeira Meditação, então Descartes teria que justificar seu recurso a ela na 

Terceira Meditação para poder preservar a consistência de sua argumentação. E 

ele teria, portanto, que fazer isso antes da prova da existência de um Deus veraz, 

por meio de razões suficientemente fortes para vencer a hipótese do Deus 

enganador que a põe em dúvida e sem pressupor para esse fim a existência e 

veracidade divinas. Essas condições devem ser atendidas, pois, se Descartes 

pretendesse validar a luz natural, posta em dúvida pela hipótese do Deus 

enganador, por meio da prova de um Deus veraz, seu argumento implicaria que 

ele teria admitido que Deus existe e é veraz porque conhece isso por via do 

princípio de causalidade conhecido pela luz natural; ao mesmo tempo, ele teria 

admitido que aquilo que ele conhece pela luz natural é verdadeiro porque Deus 

existe e é veraz e o dotou com uma luz natural confiável, incorrendo assim num 

raciocínio circular. 
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Vale notar, neste ponto, como essa suspeita de circularidade lembra muito 

aquela envolvendo a regra geral de clareza e distinção objetada a Descartes por 

Arnauld 5 nas Quartas Objeções e atualmente conhecida como a objeção do círculo 

cartesiano. A objeção de Arnauld (AT VII: 214/CSM II: 150) é a de que Descartes 

teria admitido como certo que aquilo que percebemos clara e distintamente é 

verdadeiro porque Deus existe e é veraz, mas teria admitido como certo que Deus 

existe e é veraz porque perceberia isto clara e distintamente. 6 

Mas o que esta semelhança entre as duas suspeitas de circularidade poderia 

indicar? Seria tal semelhança suficiente para afirmarmos que elas seriam na 

verdade suspeitas de um único problema?  

Talvez se trate realmente de um mesmo problema, pois, em sua resposta à 

objeção do círculo, ao contrário do que poderíamos esperar, Descartes não 

menciona a luz natural. O que poderia indicar que ele considerou inútil recorrer a 

                                                

5 Na verdade, Arnauld apenas deu à objeção sua formulação mais conhecida, mas esta já havia sido feita por 
Mersenne nas suas Segundas Objeções (AT VII: 124-125/CSM II: 89). E a mesma objeção foi refeita por 
Gassendi nas suas Disquisitio metaphysica sive dubitationes et instantiae adversus Renati Cartesii 
Metaphysicam et Responsa (cf. Index, In Meditationem IV, Dubitatio IV, Instantia 2, t. VII, p. 405) e que 
Descartes responde no Apêndice às Quintas Objeções e Respostas (AT VII: 211/CSM II: 274). Também Burman 
volta ao tema no texto conhecido como Conversa com Burman (AT V: 148 ss./CSM III: 334 ss.). A todos, 
Descartes responde sempre reproduzindo mais ou menos sucintamente a resposta já dada a Mersenne (cf. AT 
VII: 140-146/CSM II: 100-105). 
6 Aparentemente, Arnauld se refere à passagem da Quinta Meditação, onde Descartes (AT VII: 70/CSM II: 
48/FC 147) explica que: “depois de haver percebido que há, em verdade, Deus, e ao mesmo tempo depois de 
haver entendido que todas as outras coisas dependem disso e que ele não é enganador; e disto haver 
concluído que todas as coisas que percebo clara e distintamente são necessariamente verdadeiras, mesmo que 
já não atenda às razões por que assim as julguei, contato que me lembre de as haver clara e distintamente 
percebido - nenhuma razão contrária pode se me opor que me leve a duvidar, mas tenho disso uma ciência 
verdadeira e certa.” O problema do círculo, contudo, se torna ainda mais visível quando consideramos a 
ordem de argumentação estabelecida por Descartes na Sinopse da Segunda Meditação (AT VII: 13/CSM II: 
9/FC 37): “Requer-se [para o conhecimento da imortalidade da alma] que saibamos também que todas as 
coisas entendidas clara e distintamente são verdadeiras, do modo mesmo como as entendemos: o que não 
pôde ser provado antes da Quarta [Meditação]”. Seguindo essa ordem, na Terceira Meditação Descartes 
estabelece a regra geral de clareza e distinção e oferece, aparentemente com base nela, uma prova para a 
existência de Deus. Depois, na Quarta Meditação, ele oferece uma prova da veracidade e em seguida valida a 
regra geral de clareza e distinção enunciada na Terceira: “porque toda percepção clara e distinta é algo real e real e real e real e 
positivopositivopositivopositivo não podendo, por conseguinte, provir do nada, devendo, ao contrário, ter Deus necessariamente 
como seu autor; Deus, digo, aquele que é sumamente perfeito e a quem repugna ser enganador. Eis por que 
essa percepção é, sem dúvida, verdadeira” (AT VII: 62/CSM II: 43/FC 129) (o negrito itálico corresponde aos 
acréscimos da edição francesa das Meditações). Ora, parece que Descartes supõe como certo, durante as 
provas da existência e veracidade divinas na Terceira e Quarta Meditações respectivamente, justamente aquilo 
que esta em questão e que é provado somente no final da Quarta Meditação. 
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ela para se livrar da objeção porque como sugere, por exemplo, Hatfield 

(HATFIELD, 2003, p. 157), talvez para ele a luz natural e a percepção clara e 

distinta “seriam uma mesma coisa descrita de modos distintos.” 7 E, sendo a luz 

natural apenas um nome diferente para a percepção clara e distinta, ele ainda 

estaria preso ao mesmo problema. Apesar de esta ser uma sugestão plausível à 

primeira vista, parece, no entanto, que para sustentarmos essa equivalência entre a 

luz natural e a percepção clara e distinta, como faz Hatfield, precisaríamos 

primeiro avaliar melhor o que exatamente Descartes compreendia pela noção de 

uma “luz natural da razão”. Pois, como veremos adiante, Descartes sugere que ela 

seria uma faculdade cognitiva e, portanto, não pareceria correto afirmar que ela 

seria o equivalente de uma “percepção clara e distinta”, mas sim uma faculdade 

por meio da qual temos percepções claras e distintas. 

Em todo caso, talvez haja uma outra razão para Descartes não ter recorrido 

à luz natural como uma solução para a objeção do círculo. Essa razão talvez seria a 

de que, ainda que a luz natural fosse algo distinto da percepção clara e distinta, ele 

estava ciente de que, como sugerimos acima, isso apenas geraria uma nova 

circularidade. Nesse caso, como vimos, Descartes pareceria estar certo de que 

aquilo que ele conhece pela luz natural é confiável porque Deus existe e é veraz e 

estaria certo de que Deus existe e é veraz porque conheceria isso pela luz natural. 

Seja enfim o que for que Descartes tenha considerado com respeito à relação 

entre a luz natural e a percepção clara e distinta, não nos deteremos mais 

profundamente aqui sobre o problema do círculo cartesiano, do qual essa relação 

faz parte e o qual deverá ser tratado num momento mais oportuno. De modo 

geral, o problema é ainda hoje objeto de discussão e ainda não se chegou, até o 

presente momento, a um consenso sobre se Descartes o soluciona ou não. Dessa 

maneira, nos limitaremos neste texto apenas aos apontamentos feitos até aqui. 

                                                

7 Nossa tradução aqui. 
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Voltemos então à questão sobre a justificação do recurso à luz natural na 

Terceira Meditação. Se, por um lado, é difícil, como vimos, determinar se a dúvida 

se estende ou não à luz natural, o fato é que antes de empregá-la para provar a 

existência de um Deus veraz, Descartes efetivamente ofereceu uma razão para crer 

que ela seria uma fonte confiável de conhecimento. O que parece indicar ao menos 

que ele reconheceu que no cenário de dúvida radical onde ele a invoca era 

necessário justificá-la de alguma maneira.  

Descartes oferece essa justificativa no contexto do exame que ele faz da 

possibilidade da existência exterior à mente das coisas das quais possui as idéias e 

com as quais essas idéias se assemelhariam. Ele examina então três razões que 

poderiam levá-lo a essa crença, a saber, o ensinamento da natureza (ou impulso 

natural ou espontâneo), a involuntariedade dessas idéias em sua mente e, por fim, 

a idéia de que existiriam realmente coisas exteriores à mente. Ao avaliar a 

primeira dessas razões, ou seja, o ensinamento da natureza, Descartes o contrasta 

com a luz natural da razão. Segundo Descartes (AT VII: 38-39/CSM II: 26-27/FC 77-

79): 

 

Ao dizer aqui que fui nisso instruído pela natureza, entendo apenas que 
sou levado a nisso acreditar por um certo impulso espontâneo e não que 
alguma luz natural me mostre que seja verdadeiro. Duas coisas entre si 
muito discrepantes. Pois, tudo que a luz natural me mostra, - como que 
de duvidar segue-se que sou, e coisas semelhantes, - de modo algum 
pode ser duvidoso, porque não pode haver nenhuma outra faculdade, ou , ou , ou , ou 
poder, para distinguir o verdadeiro do falso,poder, para distinguir o verdadeiro do falso,poder, para distinguir o verdadeiro do falso,poder, para distinguir o verdadeiro do falso, em que confie tanto quanto 
nessa luz, e que possa ensinar-me que elas não são verdadeiras. 8 

  

Podemos notar que, nessa passagem, além de justificar sua confiança na luz 

natural como uma fonte indubitável de conhecimento, Descartes também deixa 

um pouco mais claro o que ele entende ser ela. Em contraste com a natureza, a luz 

                                                

8 O negrito em itálico foi incluído por nós e corresponde aos acréscimos feitos na versão francesa das 
Meditações. Apesar de incluir as passagens da edição francesa em sua tradução, feita a partir do texto latino, 
Fausto Castilho não os registra nesta passagem. 
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natural é apresentada por ele como uma faculdade cognitiva (ele primeiramente 

diz que ela lhe “mostra”, isto é, leva-o a conhecer, certas coisas como “que de 

duvidar segue-se que sou, e coisas semelhantes”; em seguida, ele a designa 

explicitamente como uma “faculdade”). Além disso, ela seria a responsável pela 

nossa capacidade de distinguir de maneira acertada aquilo que num caso 

determinado é o verdadeiro. E, para Descartes, não haveria nenhuma 

possibilidade de dúvida quanto a essa faculdade e suas operações pela razão de 

que não poderia haver nenhuma outra mais confiável do que ela e que pudesse 

corrigi-la. 

Parece enfim que, na passagem acima, Descartes então dá uma resposta 

direta a uma parte da nossa questão ao oferecer a razão pela qual ele teria 

considerado a luz natural indubitável mesmo diante da dúvida metafísica 

derivada da hipótese do Deus enganador. Ademais, essa justificativa, na medida 

em que aparentemente não pressupõe a existência e veracidade de Deus afastaria 

também a suspeita de circularidade. Contudo, será que tal justificativa é mesmo 

adequada para o que pretende?  

Na verdade, a avaliação dessa razão oferecida por Descartes para justificar 

a suposta indubitabilidade da luz natural encerra uma série de dificuldades. 

Descartes não deixa claro, nem na passagem acima nem no restante das 

Meditações, por que não poderia existir nenhuma outra faculdade que pudesse 

corrigir a luz natural. Igualmente, ele não oferece nenhum critério para sabermos 

com certeza se, num caso determinado, estamos ou não percebendo algo por essa 

faculdade supostamente indubitável. Ele também não determina na passagem 

citada que tipo de coisas podemos conhecer pela natural, assim como não explica 

por que conheceríamos por meio dela algumas coisas e não outras, sejam quais 

forem.  

Além disso, se ela está sendo justificada, isso se dá em função de algo que, 

nos parece, não pode ser outra coisa senão em razão da dúvida derivada da 
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hipótese do Deus enganador. Isto porque as outras razões para duvidar na 

Primeira Meditação referem-se especificamente aos sentidos e a existência de 

coisas exteriores à mente e que não teriam força, portanto, para pôr em dúvida a 

luz natural da razão (ou a razão como um todo). Mas, se ela é mesmo visada pela 

dúvida metafísica, por que a inexistência de outra faculdade que pudesse corrigi-

la implicaria na sua infalibilidade mesmo diante da hipótese de um Deus 

enganador? Caso Deus seja mesmo enganador - e o fato é que Descartes até esse 

momento ainda não o sabe - ele poderia ter-nos dado uma luz natural 

intrinsecamente defeituosa ou ter desejado que nos enganássemos acreditando 

naquelas coisas que cremos ver por meio dela “como as mais evidentes aos olhos 

da mente” (AT VII: 36/CSM II: 25/FC 73) ainda que tal não fosse o caso 

objetivamente. Qualquer suposto conhecimento indubitável atribuído à luz 

natural poderia bem ser uma ilusão resultante de sua natureza intrinsecamente 

defeituosa. E, se assim for, o fato de a luz natural não ser passível de correção, 

como alega Descartes, ao invés de atestar sua veracidade, talvez nos encerrasse, ao 

contrário, ainda mais profundamente no erro. 

Para além dessas dificuldades, para as quais não temos por enquanto uma 

resposta, devemos notar ainda um outro aspecto bastante importante na passagem 

acima. Nela Descartes atribui o conhecimento claro e distinto do cogito à luz 

natural. Como ele afirma na passagem, a luz natural lhe mostraria “que de 

duvidar segue-se que sou”. Descartes, contudo, sempre sustentou que esse 

conhecimento é alcançado por “uma simples intuição da mente” (AT VII: 140/CSM 

100). Será então que a luz natural seria, para Descartes, o mesmo que a intuição?  

Novamente, parece-nos que, para respondermos essa questão, seria mais 

prudente tentar determinar (assim como constatamos antes com respeito à relação 

entre a luz natural e a percepção clara e distinta) no que mais precisamente 

consistiria, para Descartes, de um lado, a própria luz natural da razão e, de outro, 

a intuição.  
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Em todo caso, se supormos que elas seriam uma mesma coisa, parece então 

que nossa questão inicial apenas se tornaria: por que a intuição seria indubitável 

para Descartes mesmo diante da hipótese de um Deus enganador que poderia ter 

me dotado com uma natureza intrinsecamente defeituosa e que, portanto, poderia 

me enganar mesmo com respeito às minhas intuições mais evidentes?9 E, ao 

menos à primeira vista, a razão apresentada por Descartes na passagem acima não 

faria um papel melhor apenas se trocássemos a expressão “luz natural” pelo termo 

“intuição”. Ao contrário, parece que ainda nos veríamos às voltas com as mesmas 

dificuldades.  

Assim, parece que sem uma solução para tais dificuldades, não poderemos 

lidar adequadamente com o problema que levantamos aqui com relação à 

justificação do recurso feito por Descartes à luz natural. O que pelo menos fica 

claro, no entanto, é que essas dificuldades em grande medida relacionam-se com a 

questão sobre qual é exatamente a extensão e a natureza da dúvida cartesiana e o 

modo como Descartes pretende que ela atuaria sobre as nossas faculdades 

cognitivas. Também parece claro que Descartes precisava preservar alguns 

conhecimentos do alcance dessa dúvida. Pois se mesmo a luz natural, responsável 

pelo conhecimento da premissa fundamental da prova de Deus, é posta em 

dúvida, como avançar a prova de Deus partindo apenas do cogito de modo a 

eliminar a dúvida metafísica da Primeira Meditação? E se entendermos que a 

hipótese do Deus enganador abala a certeza de todas as nossas crenças, mesmo 

das mais básicas, como o princípio de causalidade, nós não ficaríamos paralisados 

por essa dúvida no ponto de partida?  

Ao contrário disso, porém, Descartes frequentemente afirmou que a sua 

dúvida metódica sempre esteve contra o ceticismo a serviço da construção de 

“algo firme e permanente nas ciências” (AT VII: 17/CSM II: 12/FC 21). O problema 
                                                

9 Descartes sugere na Terceira Meditação que dúvida metafísica se estenderia mesmo à intuição: “Mas toda 
vez essa preconcebida opinião sobre a suprema potencia de Deus me ocorre, não posso deixar de confessar 
que, se acaso quisesse, fácil lhe seria fazer que eu errasse também nas coisas que creio ver por intuiçãointuiçãointuiçãointuição como 
as mais evidentes aos olhos da mente” (AT VII: 36/CSM II: 25/FC 73) (o negrito é nosso). 
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é que, dado os termos em que ele estabelece essa dúvida, é difícil determinar até 

onde ele de fato pretendeu estendê-la e mesmo até que ponto, independentemente 

das suas intenções, ela de direito se estenderia.  

De modo geral, portanto, uma resposta às questões referentes à extensão e a 

natureza da dúvida cartesiana, sobre a natureza da luz natural da razão, da 

intuição e da percepção clara e distinta e o papel delas nas Meditações seria 

fundamental para avançarmos algo em relação ao problema mais geral formulado 

neste texto. Parece-nos inclusive que um esclarecimento dessas questões pode nos 

auxiliar no tratamento do problema do círculo cartesiano que mencionamos acima. 

Pois, mesmo que bastante superficialmente, pudemos notar, todavia, como esse 

problema também tem relações com essas mesmas questões.  

Em suma, a análise feita aqui responde à nossa questão inicial apenas 

parcialmente. Aparentemente, Descartes ofereceu uma justificativa para o recurso 

que faz à luz natural na Terceira Meditação e, ademais, sem incorrer com isso num 

raciocínio circular. Porém, não é suficientemente claro se essa justificativa é 

mesmo adequada em vista das dificuldades impostas pela hipótese do Deus 

enganador e que, em nosso texto, permanecem sem uma solução. Mas nosso 

objetivo aqui não era o de propriamente solucionar as questões, mas justamente o 

de apontá-las e tentar formular um problema o qual esperamos poder retomar 

futuramente com mais clareza para, assim, assumirmos alguma posição mais 

consistente. Como sugere Barry Stroud (STROUD, 1984, p. x), em geral parece que 

essa atitude cautelosa é muito mais prometedora em Filosofia do que esforçar-se 

para responder prematuramente a questões que se crê, na maioria das vezes 

equivocadamente, já corretamente formuladas. 
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