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RESUMO: A proposta do presente artigo é discutir o argumento cartesiano da loucura a partir de dois pontos de vista 

distintos, a saber: a) a loucura como problema filosófico a ser solucionado a partir de uma primeira proposição 

indubitável, com vistas a edificação de uma filosofia dos fundamentos, ou filosofia primeira. Nesta perspectiva, a 

discussão irá centrar-se em interpretar os passos da filosofia cartesiana, sem problematizar a questão da loucura com 

outras teorias ou filosofias; b) a loucura considerada como problema filosófico a partir da perspectiva de Descartes, mas 

tendo como contraponto a interpretação neopirrônica de Porchat. Após o delineamento destes dois pontos de vista, 

pretendemos mostrar que o diálogo entre ambos leva a uma certa incomensurabilidade, apesar das contribuições 

filosóficas que tal discussão propicia. 

 

 

 

O problema de contextualizar o argumento cartesiano da loucura 

 

Após o argumento do erro dos sentidos, Descartes mostra que o engano dos 

sentidos ocorre às vezes, e, como é imprudente confiar em quem já nos enganou ao menos 

uma vez, é sensato não confiarmos nosso assentimento aos dados sensíveis. Em seguida a 

essa conclusão, Descartes parece, porém, ser contraditório, ao retomar o engano dos 

sentidos, procurando verificá-lo sob um outro foco, não mais em sua absoluta 

generalidade como antes, sobre coisas talvez muito distantes e pouco palpáveis, mas, 

quem sabe, quanto a outras coisas não possamos conhecer com evidência por meio deles? 

Os sentidos, em sua generalidade, enganam, mas, se houver uma situação-chave, em que 

toda a sua evidência afaste toda a possibilidade do engano, não poderei, nesse caso, fiar-

me nessa instância específica dos sentidos, rechaçando a anterior que provou ser 

enganosa? Essa situação-chave é uma situação ideal ou favorável de toda uma classe de 

                                                 
1 Uma primeira versão deste artigo faz parte de nossa dissertação de Mestrado, que foi defendida sob o 

título: “Ceticismo e Subjetividade em Descartes”. Por isso aqui apresentaremos as linhas gerais de nossa 

pesquisa acerca da questão da loucura na filosofia de Descartes. No entanto, como é natural, algumas 

discussões mais técnicas e densas acerca deste tema, assim como todos os passos da nossa argumentação, 

não constarão no presente artigo. Para quem se interessar sobre o tema, a dissertação estará disponível em 

breve no portal de periódicos da Capes (http://www.periodicos.capes.gov.br).  

http://www.periodicos.capes.gov.br/
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investigação. Conforme afirma Descartes: 

[…] por exemplo, que eu esteja aqui, sentado junto ao fogo, vestindo um chambre, 

tendo este papel entre as mãos e outras coisas desta natureza. E como poderia negar que 

estas mãos e este corpo sejam meus? […] (AT IX-1, p. 14; Meditações, 1979, p. 86 – 

grifo nosso)2 

 

À primeira vista, o exemplo representativo do meditador, sentado junto ao fogo, 

com os papéis entre as mãos, pode parecer um exemplo aleatório, mas tudo indica o 

contrário. Ao tomar um exemplo ideal, representativo de toda uma classe de objetos de 

investigação, sendo um exemplo particular, porém, privilegiado, ele deve estar na melhor 

situação possível. Na experiência do meditador, recolhido em seu quarto, perto do fogo, 

segurando seus papéis entre as mãos, enquanto esse ser com um corpo que lhe é próprio e 

que está em relação direta com outros corpos que compõem o mundo externo, como 

podemos negar que seu corpo lhe pertence? 

A escolha do exemplo ideal é o mecanismo encontrado pelo meditador para 

prosseguir em sua investigação. Com ele surge um impasse: como negar que este corpo, 

que estas mãos, que este papel diante de mim, não sejam tal como os vejo? Dizendo de 

outro modo, como negar esta velha opinião de que este corpo, estas mãos, que esta 

natureza que sempre acreditei compor intimamente aquilo que sou não me pertença? Essa 

velha opinião ganha força e apresenta-se como o problema a ser alvo de um argumento 

cético, mas, e se esse novo problema não for aceito e não requerer sequer as razões de um 

argumento cético para atacá-lo, como prosseguirá a investigação? Existe alguma 

possibilidade de negar essa evidência de que o corpo que sempre acreditei compor a 

minha própria natureza não seja meu? Ocorre que, ainda, há uma opinião outra, uma 

opinião sobre os insanos e os loucos3, que poderia imediatamente desqualificar esse 

                                                 
2 Conforme a praxe, ao longo do texto, apresentaremos as citações das obras de Descartes da seguinte 

forma: Primeiramente citamos o volume e as páginas correspondentes à edição standard das obras completas 

de Descartes francês-latim, de Charles Adam e Paul Tannery (AT). Após a citação da edição (AT) seguir-se-á 

a referência à obra de Descartes da edição traduzida, sem que mencionemos, por economia, o nome do autor. 

3 Em francês “fous” (loucos) e em latim chamados de “insanis” (insanos) e em determinado momento 
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exemplo ideal ou representativo. Em seguida há o controverso Argumento da Loucura4, 

exposto no §4: 

E como poderia eu negar que estas mãos e este corpo sejam meus? A não ser, talvez, que 

eu me compare a esses insensatos, cujo cérebro está de tal modo perturbado pelos 

negros vapores da bile que constantemente asseguram que são reis quando são 

muito pobres; que estão vestidos de ouro e de púrpura quando estão 

inteiramente nus; ou imaginam ser cântaros ou ter um corpo de vidro. Mas quê? 

São loucos e não seria menos extravagante se me guiasse por seus exemplos. (AT IX-1, 

p. 14; 1979, p. 86-85 – grifo nosso) 

A loucura impossibilita saber ou justificar a partir de um critério válido se os 

pensamentos ou as representações que temos são verdadeiros e correspondem ao que é a 

realidade do mundo exterior. Se a loucura, assim considerada, impossibilita toda e 

qualquer compreensão de discursos e de pensamentos significativos sobre nosso próprio 

corpo e outros corpos, a possibilidade da loucura está entre os maiores empecilhos ao 

projeto cartesiano de fundação de um sistema de proposições certas e evidentes. 

Sobre o argumento cartesiano da loucura, Forlin em seu artigo (2001) procura 

explicitar a diferença entre uma investigação sobre o mundo exterior a partir das 

experiências oníricas de uma que aceite um apelo a argumentos pautados na loucura ou 

em alucinações: “Um argumento que apela para a loucura ou alucinação não é tão bom 

quanto aquele que apela para o sonho?” (FORLIN, 2001, p. 238-239). O problema é 

compreender se a instauração, nesse momento, de um argumento pautado na loucura 

seria a melhor possibilidade que um argumento centrado no exemplo ideal ou 

representativo. Sobre essa questão, prossegue Forlin: 

Ao que parece não há nenhuma diferença entre o sonho e a alucinação, na 

medida em que ambos consistem numa reconstrução mental da realidade 

exterior. [...] Entretanto, enquanto as alucinações são situações vivenciadas por 

                                                                                                                                                         
“demens” (dementes). 

4 Esse é um argumento polêmico, em que cada comentador parece ter uma opinião própria. Discutir todas 

as interpretações seria um trabalho infinito e irrealizável. Como iremos apresentar em seguida, nossa 

discussão é pontual, visto que discutiremos com as interpretações de Enéias Forlin (que segue a linha de 

estudos tipicamente cartesianos) e de Oswaldo Porchat (que representa a perspectiva cética neopirrônica). 
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pessoas que não estão em posse de suas faculdades mentais, situações que não 

são experienciadas pelo comum das pessoas e cujos relatos nem sempre são 

verdadeiros, os sonhos são experiências comuns a todas as pessoas, são 

fenômenos objetivos da vida mental humana [...] Neste sentido, quando 

Descartes apela para o sonho ele está apelando para a experiência da 

reconstrução mental da realidade exterior como uma experiência objetivamente 

compartilhada por todos os seres humanos. (FORLIN, 2001, p. 238-239). 

Para Forlin o não cumprimento de certas condições mínimas, por exemplo, “as 

alucinações são situações vivenciadas por pessoas que não estão em posse de suas faculdades 

mentais, situações que não são experienciadas pelo comum das pessoas” (FORLIN, 2001, p. 238-

239 – grifo nosso), faz que o abandono do argumento da loucura mostra-se, na verdade, 

tão somente um pseudoargumento a ser ultrapassado. Com outras palavras, por não 

qualificar-se com as condições da investigação proposta, ele deve ser abandonado por um 

outro que possibilite o prosseguimento da investigação cumprindo as determinações 

mínimas estabelecidas, tanto pelo sujeito meditador quanto pelos próprios argumentos 

céticos. Nessa interpretação, como se percebe, essas seriam algumas das razões pelas quais 

um argumento pautado na loucura foi excluído por Descartes no §4 da Primeira Meditação. 

Uma outra perspectiva é defendida por  Porchat, em seu artigo, O argumento da loucura 

(2007), no qual o intérprete procura reconstruir o Argumento da Loucura cartesiano sob a 

perspectiva do neopirronismo. 

Sua interessante e ousada interpretação defende que Descartes fugiu do problema 

exposto pelo Argumento da Loucura, considerando que, se não ocorresse tal fuga, 

Descartes jamais teria escapado à drástica consequência da impossibilidade de enunciação 

do cogito. Apesar de tal perspectiva ser interessante ao olhar da postura cética, parece que 

Descartes, por sua vez, está muito longe desse modo específico de argumentar e filosofar 

proposto por Porchat. Cabe assinalar que concordamos com as análises de Porchat 

mostrando que Descartes propositalmente afasta do 1º grau da dúvida a questão da 

loucura. Quanto a esse ponto, também não estamos distantes da interpretação de Forlin, 

pois consideramos que, no âmbito da dúvida natural, uma imediata análise da loucura, 

sem antes indagar sobre os menos abstratos conjuntos de opiniões que se referem à 
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experiência objetivamente compartilhada entre todos os humanos, seria contrário ao modo 

de investigar típico do pensamento cartesiano. Por outro lado, nos distanciamos da 

abordagem de Porchat, pois consideramos que Descartes retomou, absorveu e buscou 

superar, no 3º grau da dúvida, com a Hipótese do Grande Enganador, o próprio 

Argumento da Loucura. Seguindo esse modo de compreender a questão, consideramos 

que no contexto cartesiano da Primeira Meditação, o louco seria aquele que de algum modo 

fabrica as suas próprias representações, de modo que essa criação e composição de 

representações se remetem a um mau funcionamento do seu aparato cognitivo. Assim, 

consideramos que Descartes não propõe uma investigação extensiva dessa desproporção 

do aparato cognitivo do louco, tampouco da loucura por ela mesma. Defendemos que 

Descartes apresenta no seio da dúvida metafísica a possibilidade da falência total da razão 

humana, o que engloba, por conseguinte, esse mesmo mau uso ou desproporção do 

aparato cognitivo do louco. Diante da dúvida metafísica, consideramos que a hipótese 

metafísica do Grande Enganador, ao problematizar a capacidade de apreensão de 

evidências, tais como as da matemática, abordando o problema da geração e da 

conservação do meditador, coloca em questão a radical possibilidade de que o condutor da 

dúvida esteja mergulhado em um engano contínuo e generalizado. Com efeito, estamos 

propondo interpretar que estar enganado por uma instância superior, com um poder tal 

que é capaz de modificar ao seu gosto toda e qualquer representação do meditador sobre o 

mundo externo a ele, não abarcaria em si a possibilidade de o meditador estar louco? 

Quanto a esta pergunta, vamos utilizar as próprias palavras de Porchat sobre o Argumento 

da Loucura. Diz o intérprete: 

[...] o argumento, tal como vou desenvolvê-lo neste texto, entende a loucura 

como capaz, em seus desvarios, não apenas de distorcer o testemunho dos 

sentidos e perturbar as assim chamadas evidências perceptivas, mas também de 

produzir falsas evidências intelectuais, além de travar o trabalho do próprio 

entendimento, por vezes desvirtuando o discurso inferencial. Em outras 

palavras, é enfatizado o poder que a loucura tem de afetar profundamente as 

nossas faculdades cognitivas e prejudicar o exercício inteiro da razão. 

(PORCHAT, 2007, p. 325). 
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Na abordagem de Porchat, a loucura pode ser considerada capaz de distorcer os 

dados dos sentidos, a apreensão de evidências, a utilização das faculdades cognitivas, o 

discurso inferencial. Descartes concordaria com essas possibilidades, mas, ainda assim, a 

loucura não poderia, ao contrário do que considera Porchat ao final da citação logo acima, 

“prejudicar o exercício inteiro da razão”. Há uma distinção fundamental entre a distorção e 

uma falência total e generalizada de toda e qualquer significação. Mesmo a hipótese do 

Grande Enganador sendo capaz de distorcer a própria capacidade do condutor da dúvida 

de apreender evidências, sejam elas internas ou de um mundo externo, nunca coloca em 

questão uma total e irreversível falência da razão. Aqui fica explícita a diferença de 

abordagem entre a perspectiva de Descartes e a de Porchat. Para Porchat, a loucura, ao 

prejudicar o exercício total e efetivo da razão, paralisa definitivamente todo e qualquer 

discurso significativo válido que busque explicitar a natureza das coisas. Em outras 

palavras, para Porchat, a loucura impossibilita a própria validade da enunciação de 

discursos significativos que tenham referência a objetos de uma noção de conhecimento 

absoluto. Por isso, para o intérprete: 

Descartes teria feito bem, penso eu, em obedecer de modo mais radical à sua 

própria regra. Como procurei deixar claro, parece-me que ele bem poderia ter 

introduzido o argumento da loucura logo no início de sua primeira Meditação. 

Ou melhor, deveria tê-lo feito, se pretendia, como disse, desfazer-se de todas as 

suas antigas opiniões e 'estabelecer alguma coisa de firme e de constante nas 

ciências'. […] Era-lhe também imperativo proceder ao escrutínio rigoroso de 

sua confiança costumeira na própria razão e de quanto se pudesse 

eventualmente contra ela objetar. Não o fez. Se o tivesse feito, seu ceticismo não 

teria sido apenas metodológico e nos teria poupado da generalidade falaz do 

Cogito. (PORCHAT, p. 338-339). 

   Ainda que Porchat, em seu artigo, diga seguir “um percurso de estilo cartesiano”, 

articulado “[...] na perspectiva da primeira pessoa e não se enquadra na linha de 

argumentação própria ao ceticismo pirrônico” (Ibidem, p. 323 e 331 respectivamente), tudo 

indica o contrário. Consideramos, pelo exposto nessa passagem, que a escrita em primeira 

pessoa seguida por Porchat não é tipicamente cartesiana. Podemos tomar a liberdade de 
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elencar três razões fundamentais: 1) A introdução e a apresentação do argumento não são 

dispostos de modo a intentar a descoberta de uma verdade indubitável à maneira 

cartesiana, mas de dissertar sobre algumas opiniões suas, elas sim escritas em primeira 

pessoa; 2) ainda que a intenção de expressar a sua experiência de vida cotidiana trate do 

sentido e do efeito psicológico da loucura, não de sua possibilidade, como faz Descartes, 

mas de sua manifestação completa e total, esse modo de expressar lembra algo da 

apresentação cartesiana da Primeira Meditação, porém, nada mais que isso; 3) o argumento 

é circular do início ao seu fim, pois, ao considerar seriamente a possibilidade de minha 

loucura “eu deveria ter reconhecido que não mais dispunha de qualquer justificação para 

deixar meu argumento progredir, por já estar destruída sua confiabilidade absoluta. Meu 

discurso, sem que eu o percebesse, já podia estar começando enlouquecido” (Ibidem, p. 

333). Em verdade, quanto a este último ponto, o próprio Porchat reconhece que seu 

argumento era, sobretudo, cético e que seu modo de argumentar circular leva à afirmação 

do ceticismo, ao invés de seguir a ordem das razões de Descartes, conforme Porchat: 

Refletindo sobre toda essa experiência filosófica, pude compreender que esse 

meu argumento da loucura era, de fato, um argumento cético. Buscando a 

Verdade, eu fôra levado a questioná-la e pô-la sob inarredável suspeita. Uma 

vez levado a descrever a eficácia do exercício da razão especulativa que tantos 

filósofos tinham proclamado, eu não podia senão suspender meu juízo sobre 

seus alegados resultados. O cético apareceu-me como o único filósofo que, 

consistentemente, não tem por que ter medo da loucura (PORCHAT,  p. 337). 

   Natural é, portanto, que haja uma incomensurabilidade entre as escritas de 

Descartes e de Porchat. O argumento da loucura visto pela interpretação de Porchat 

envereda por outras preocupações filosóficas, sobretudo na busca de assentar a 

investigação filosófica a partir do seu lugar mais próprio, a saber, no seio da vida 

ordinária. O filosofar, para este ceticismo neopirrônico, não é a investigação de um sujeito 

meditador universal, mas de um sujeito empírico que escolhe se por a pensar e a refletir, e, 

desse modo, a filosofar. O argumento da loucura de Porchat pretende examinar as 

vicissitudes da mente humana, em sua natureza tal qual é manifesta na vida cotiana, de 
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modo a mostrar que não há possibilidade, ao contrário do que defende Descartes, de 

ultrapassarmos nossa precariedade e contingência. A relação entre a vida psíquica humana 

e a filosofia metafísica (tal qual a de Descartes), para as posturas pirrônica e neopirrônica, 

é de uma completa irresolução, visto que não poderíamos ascendermos de proposições 

subjetivas à certezas objetivas (absolutas, em sentido metafísico).  

Já Descartes, ao que tudo indica, teria aceitado, de bom grado, toda a explicação da 

loucura exposta por Porchat, exceto as seguinte palavras: prejudicar o exercício inteiro da 

razão. Sabemos que o 3º grau da dúvida segue no sentido de desorientar o sujeito 

meditador sobre muitas coisas, o que o faz, em certo sentido, muito similar à loucura. No 

entanto, a diferença fundamental entre a hipótese da loucura proposta por Porchat e o 3º 

grau da dúvida cartesiano é que a primeira refere-se a uma desproporção efetiva do 

aparato cognitivo do louco, enquanto que o argumento do Deus Enganador ou do Gênio 

Maligno é um exame profundo de uma possibilidade que não é efetivada. Sendo assim, 

acreditamos que Descartes admite a loucura como argumento cético inserido e 

problematizado no interior e ao nível da dúvida metafísica, ao colocar em questão a 

autonomia do sujeito da dúvida diante da possibilidade do engano global e da falência da 

razão. Por outro lado, como propõe Porchat, admitir a possibilidade da loucura e, com ela, 

a ruína imediata e completa da razão, é uma perspectiva totalmente contrária ao 

cartesianismo. Para Descartes, como sabemos, a dúvida metódica propõe a destruição de 

tudo o que seja dubitável com vistas a reconstruir, desde os fundamentos, de forma certa e 

segura, todo o edifício do saber, e não o contrário. 

Apesar destas distinções, as interpretações brevemente apresentadas (a 

interpretação de Forlin, a de Porchat e a nossa) concordam em não haver, no §4 da Primeira 

Meditação, uma investigação direta e profunda acerca da loucura, insanidade ou mesmo 

demência, como a denomina Descartes em alguns momentos. Uma outra similaridade nas 

abordagens é que não haveria uma investigação extensiva, passo a passo, dos elementos 

constituintes da loucura e as possíveis consequências desses mesmos elementos. Porém, a 

nossa proposta procura pensar que seria na elevação da dúvida metafísica que a loucura 
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seria questionada e superada de forma indireta. Acreditamos que, apesar desta superação 

ser implícita e indireta, a mesma não deixa de ser imprescindível para que da dúvida 

metafísica emerja algo de certo e indubitável. Porém, em que consistiria essa abordagem 

da loucura? Dizendo de outro modo, qual o estatuto dessa abordagem da loucura de 

maneira implícita e indireta para a dúvida metafísica? Uma resposta possível é que o louco 

seria aquele que considera suas representações de uma maneira ou com um determinado 

significado que não corresponde ao modo ou à significação do que seriam as coisas 

mesmas exteriores à mente, seja o seu próprio corpo, os outros corpos, ou mesmo delírios 

sobre objetos internos à sua própria mente, como confusões entre as operações 

matemáticas, por exemplo. Esta dissonância, esse desacerto, essa não correspondência 

entre esses pensamentos ou representações, apesar de em mau funcionamento, de algum 

modo permanecem, dentro de certas limitações, sendo algum tipo de pensamentos e 

representações, ainda que sejam errôneas. O louco teria certa espontaneidade5 na 

produção de suas representações. Esta espontaneidade representativa, por ser falha ou 

destoante do que os outros homens reconhecem de forma objetivamente compartilhada 

ser a validade desta correspondência, faz que o louco não represente as coisas, e talvez a si 

próprio, seu próprio corpo e seus próprios pensamentos, do mesmo modo como os demais 

homens. Já com a dúvida metafísica aparece a figura enigmática de um outro com um 

imensurável poder, tal que pode afetar nossos juízos acerca de objetos externos à mente, e 

mesmo desacreditar a validade das operações matemáticas. Dentro deste contexto, da 

                                                 
5 O uso que fazemos aqui do termo “espontaneidade” não é o mesmo que aquele tipicamente cartesiano, 

desenvolvido na Quarta Meditação a partir dos problemas do erro humano e da liberdade. A espontaneidade 

refere-se à ausência de coação externa e difere da indiferença, pois esta última é próxima do acaso, o que a 

leva a ser chamada por Descartes de o mais baixo grau de liberdade. Sobre esta questão existem vários estudos 

interessantes, para citar um comentário didático e bem elucidativo: “Assim, retomando a Quarta Meditação 

como um todo, parece que Descartes finalmente absolve Deus da responsabilidade por nossos erros. Nossos 

erros advêm apenas de nós mesmos, do baixo grau de liberdade que possuímos, a indiferença. Ela é o grau 

mais baixo não por ser limitada em sua aplicação, mas por ser próxima do acaso. Temos também, entretanto, 

um grau mais alto de liberdade, que exibimos sempre que agimos ou pensamos corretamente: nessas 

situações somos espontaneamente livres, fazemos o que queremos, nada nos é imposto de fora” (GOMBAY, 

2009, p. 140). Diante desta distinção entre o termo técnico próprio ao cartesianismo, o nosso uso do termo se 

limita a procurar explicar a desregrada produção de ideias ou representações, sem ter qualquer 

compromisso com o uso técnico citado por nós. 
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possibilidade de que as operações matemáticas em nossa mente não corresponda à 

verdade da matemática, não há, nesta abordagem de Descartes, uma retomada daquela 

outra loucura abandonada provisoriamente? 

 

Considerações Finais 

 

Encerrando o presente artigo gostaríamos de assinalar que nessas poucas 

observações que fizemos sobre o ceticismo neopirrônico de Porchat e o argumento 

cartesiano da loucura estamos longe de pretender dar conta de explicar todos os seus 

significados. Basta, para o que pretendemos, ter enfatizado os passos mais importantes 

dessa clara incomensurabilidade entre ambas as atitudes filosóficas. Se fôssemos explicar 

em poucas palavras o papel do ceticismo na Primeira Meditação em sua relação com o 

polêmico argumento da loucura, diríamos que  o grande problema filosófico de Descartes, 

tendo em vista a fundamentação da filosofia primeira a partir do uso de um ceticismo 

metodológico, refere-se à superação definitiva da possibilidade da dúvida global e da 

falência da razão. Para tanto, a pseudo-evidência (incluindo a própria possibilidade da 

loucura), retratada pelo uso que Descartes fez do ceticismo, teve de ser totalmente 

desmascarada, exposta em suas mais extravagante hipótese (Argumento do Grande 

Enganador), para que a evidência primeira se mostrasse absolutamente indubitável. Sendo 

assim, foi necessário o abandono provisório de todo o mundo externo ao sujeito 

meditador, que deixou de pertencer a um mundo e, após ter se descoberto como res cogitans, 

reconheceu-se como sujeito metafísico em seu mundo, ou seja, no âmbito da consciência, de 

seus próprios pensamentos que lhe são imediatamente acessíveis. A hipótese da loucura, 

dentro deste contexto que delineamos brevemente, é apresentada como dos passos para a 

consolidação da própria descoberta da primeira proposição certa e indubitável. Por 

conseguinte, ao ser consolidada a superação da possibilidade da falência da razão, por 

meio da dúvida metódica, a descoberta do sujeito da dúvida coroa o sentido e o uso que 

Descartes fez do ceticismo. 
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Já uma possível crítica dos pirrônicos e neopirrônicos contra Descartes (aqui 

representados por Porchat), poderia ser:  Os argumentos de Descartes nunca eram tão 

radicais quanto o seu autor dizia serem. Deixemos que o argumento do erro dos sentidos 

seja concedido a ele, talvez diriam os pirrônicos. Porém, os argumentos da loucura, do 

sonho e do grande enganador, se fossem levados a sério em seu sentido radical, ambos são 

totalmente circulares, ou seja, ambos impossibilitam que, no interior de um contexto 

estritamente cético, consigamos alcançar algum outro argumento capaz de superar os 

argumentos (tropos) pirrônicos. Conforme vimos com o argumento da loucura de Porchat, 

ao radicalizar a dúvida cartesiana com o enfoque no modo de proceder zetético pirrônico, 

seria totalmente impossível que a razão escapasse às teias da dúvida mais radical. Para os 

céticos pirrônicos e neopirrônicos, a tese de Descartes de que tudo o que vemos, sentimos 

e pensamos não alcança qualquer correspondência empírica é absurda, mesmo que 

exposta de modo provisório. Assim, tendo em vista o exposto na Primeira Meditação, as 

vivências humanas não passariam de um contínuo, confuso e ininterrupto sonho. E, dito 

isso, o que restaria ao conhecimento humano senão uma total contingência? Se o 

conhecimento humano é absolutamente contingente, cabe, por conseguinte, a salvação 

pelo ceticismo. A salvação pelo ceticismo é o item quatro do artigo sobre a loucura de 

Porchat. Diz Porchat sobre esse tema: “Não decorria, do fato de eu poder estar louco, que 

todos os meus raciocínios estivessem necessariamente perturbados pela loucura. […] E 

aparecia-me que minha argumentação procedia satisfatoriamente, embora me aparecesse 

ao mesmo tempo que ela não era confiável de modo absoluto” (Ibidem, 2007, p. 335). 

Refletindo sobre essa passagem torna-se nítido que os céticos, aqui representados por 

Porchat, não obstante as críticas que aparentam radicalizar a imersão deles na loucura 

total, essa entrada na loucura visa desfazer a confiança em filosofias do absoluto, e, logo 

em seguida, ela mesma se desmancha. Em outras palavras, o cético reconhece e procura 

ensinar o que dogmático deveria aceitar. Assim, “[...] lendo Sexto, eu tinha, aliás, 

aprendido que os céticos, seguindo o fenômeno, vivem sem dogmatismo a vida comum 

(Cf. H.P. I, 23-4; 231; 237-8), também sem sobressalto. Uma vez libertado do fascínio do 
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Absoluto, não havia por que continuar a vivenciar na vida cotidiana a possibilidade 

filosófica da loucura, seria despropositado e insensato continuar a preocupar-me 

seriamente com ela” (PORCHAT, 2007, p. 337). Já quanto ao argumento mais extravagante 

de Descartes, dito “metafísico”, refere-se à hipóetese de um onipotente enganador ser o 

grande manipulador de toda a realidade, tanto das percepções quanto dos pensamentos 

que temos acerca do que quer que seja. Diante deste argumento observado pelo ponto de 

vista cético, diríamos não podermos ter certezas absolutas e nem delas precisaríamos, visto 

que as justificativas iniciais para se estabelecer uma definitiva prova do conhecimento 

caíram em suas próprias armadilhas, e a razão, ao estar totalmente louca, deixaria de ser 

razão e permaneceria em uma total irresolução. Se não há o cogito, a razão louca, sob o 

domínio do ceticismo neopirrônico, transforma-se em uma completa irresolução. Contudo, 

do outro lado desta encruzilhada, temos o cartesianismo de Descartes, o qual, como vimos, 

considera que o verdadeiro uso do ceticismo assenta-se sobre a destruição da dúvida em 

proveito da mais indestrutível verdade, que ao superar os mais audazes argumentos 

céticos, demostra a indubitabilidade da primeira proposição certa e evidente, a do cogito. 
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