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NOTAS SOBRE A DÚVIDA CARTESANA 
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RESUMO: O texto aborda a dúvida cartesiana, mostrando suas etapas e seu objetivo. Mais 
especificamente, nos debruçaremos sobre um dos aspectos mais importantes da dúvida, a última etapa 
da duvida, a chamada radicalização da dúvida, com a figura do Deus Enganador. 
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ABSTRACT: This paper aims to explore the Cartesian doubt, showing its steps and your purpose. 
More specifically, we will analyse one of the most relevant aspects of the doubt, the radical one, with 
the figure of a Great Deceiver. 
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De modo geral, diversos comentadores dentre os quais destacamos Gueroult2 

concordam em afirmar que a Dúvida Cartesiana é descrita em três etapas: uma etapa primeira 

referente às percepções sensoriais, um segundo momento no qual ideias provindas da 

imaginação são problematizadas e uma terceira etapa - denominada dúvida metafísica - na 

qual as ideias da matemática, claras e distintas, são tematizadas.  

Para compreendermos melhor o contexto da dúvida metafisica é necessário 

lembrarmos rapidamente as etapas até se chegar nela. 

Descartes primeiro coloca em dúvida as percepções sensoriais. Para uma boa 

compreensão da dúvida dos sentidos, podemos afirmar que ela possui dois momentos. O 

primeiro seria a desconfiança de Descartes em relação às qualidades dos objetos ou das coisas 

do mundo que são sensivelmente percebidos por nós, e o segundo, seria referente à própria 

existência desses objetos, dessas coisas. O pensador então inicia sua exposição argumentando 

queμ “[έέέ] expeὄimentei algumaὅ veὐeὅ que eὅὅeὅ ὅentidoὅ eὄam enganoὅoὅ, e é de pὄudência 

nunca se fiar inteiramente em quem já nos enganou uma veὐέ” 3 Em seguida continua sua 

aὄgumentação afiὄmando que eὅὅe engano geὄado peloὅ ὅentidoὅ ὅe ὄefeὄe àὅ coiὅaὅ “[έέέ] 

pouco ὅenὅíveiὅ e muito diὅtanteὅέ” 4 Trata-se da qualidade de objetos. Por exemplo, um avião 

de longe pode me parecer pequeno. Contudo, mais de perto, o percebo como grande. Um 

                                                                 
1 Universidade Federal do Rio de Janeiro ∕ ἑEἔET – RJ. 
2 ἕUERἡUδT, εaὄthialέ Deὅcaὄteὅ ὅelon l’oὄdὄe deὅ ὄaiὅonὅ,  ἢaὄiὅμ χubieὄ, 1ληγ έβ volὅέ  
3 DESCARTES, René. Meditações Metafísicas. São Paulo: Abril Cultural, 3ª ed., 1983, p.86.  
4 Idem. 
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mesmo vinho tinto, para uma pessoa pode ser amargo, e para outa não. Em outras palavras, 

pode haver e há divergência entras as percepções que tenho de qualidades de objetos e coisas 

particulares do mundo que experimento com meus sentidos. E se há divergências e não há 

critérios claros para que se saiba qual percepção sensível é verdadeira e qual não é, é razoável 

por em questão os sentidos como fontes de conhecimento das qualidades sensíveis.  

Há, contudo, um segundo momento da dúvida relativa às percepções dos sentidos. 

Mesmo que haja forte e evidente inconsistência das percepções sensíveis quanto às qualidades 

de objetos sensíveis das coisas particulares no mundo, não há divergência ou inconsistências 

nas percepções sensíveis quanto à existência desses mesmos objetos. Assim, por não haver 

discrepância nas percepções sensoriais da existência dos objetos, os sentidos não me 

enganariam quanto ao fato de que tais objetos existem.  

É dentro dessa perspectiva que aparecem dois famosos argumentos de Descartes. 

O primeiro sobre o louco e o segundo denominado de hipótese do sonho5. Ambos são 

argumentos que vão refletir e debater a consistência das percepções sensoriais em relação à 

existência de objetos e coisas no mundo.  

O argumento da loucura seria então uma primeira razão para se poder duvidar 

dessas percepções sensíveis a respeito da existência de algo. Nas palavras de Descartes: 

“E como podeὄia eu negaὄ que eὅtaὅ mãoὅ e eὅte coὄpo ὅejam meuὅς χ não ὅeὄ, 
talvez, que eu me compare a esses insensatos cujo cérebro está de tal modo 
perturbado e ofuscado pelos negros vapores da bile que constantemente asseguram 
que são reis quando são muito pobres; que estão vestidos de ouro e púrpura quando 
estão inteiramente nus; ou imaginam ὅeὄ cântaὄoὅ ou teὄ um coὄpo de vidὄo”  6 

Como percebemos no argumento do filósofo, não é possível negar que minha mão e 

meu coὄpo exiὅtemέ χ não ὅeὄ que ὅe tenha o “céὄebὄo afetado”έ ἡ louco poὄ teὄ ὅua mente 

prejudicada pelos vapores da bílis, tem a sua percepção distorcida e consequentemente as 

informações que recebe delas. Logo, suas percepções não são confiáveis.  

Contudo este argumento não pode ser completamente aceito para debate e reflexão a 

respeito da discrepância ou não das percepções sensíveis a cerca dos objetos existentes no 

mundo, pois ele se refere a apenas alguns casos de indivíduos específicos, nos quais as 

condições das percepções não são as ideais. Deste modo, ele é rejeitado para servir de base a 

                                                                 
5 Continuação da meditação, parágrafos 4, 5 e 6.  
6. DESCARTES, R. Op. Cit. p.86. 
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uma validade ou não das percepções sensoriais sobre a existência de coisas no mundo porque 

considera as percepções formuladas em circunstâncias não ideais de percepção.  

A seguir, ele introduz a hipótese do sonho que vai tentar superar, de alguma forma, 

as particularidades presentes no argumento da loucura. Sob quais condições poder-se-ia 

validar ou não percepções sensíveis da existência das coisas? Quais seriam condições 

legitimas de se examinar e investigar uma percepção confiável de que algo existe no mundo.  

Diferentemente do caso do louco que se aplica a apenas alguns casos particulares, o 

sonho, diz respeito a todos os homens, pois todos tem o hábito de sonhar.  

O argumento do sonho, assim como o argumento do louco, parece assim tratar 

daquilo que escapa do primeiro grau da dúvida dos sentidos – a percepção que tenho que 

existem coisas no mundo. Descartes apresenta o argumento da seguinte maneira:  

 

Todavia, devo aqui considerar que sou homem e, por conseguinte, que tenho o 
costume de dormir e de representar, em meus sonhos, as mesmas coisas, ou 
algumas vezes menos verossímeis, que esses insensatos em vigília. Quantas vezes 
ocorreu-me sonhar, durante a noite, que estava neste lugar, que estava vestido, que 
estava junto ao fogo, embora estivesse inteiramente nu dentro de meu leito? 
Parece-me agora que não é com olhos adormecidos que contemplo este papel; que 
esta cabeça que eu mexo não está dormente; que é com desígnio e propósito 
deliberado que estendo esta mão e que a sinto: o que ocorre no sono não parece ser 
tão claro nem tão distinto quanto tudo isso. Mas, pensando cuidadosamente nisso, 
lembro-me de ter sido muitas vezes enganado, quando dormia, por semelhantes 
ilusões. E, detendo-me neste pensamento, vejo tão manifestamente que não há 
quaisquer indícios concludentes, nem marcas assaz certas por onde se possa 
distinguir nitidamente a vigília do sono [...] 7 

 
 
Como percebemos nas palavras acima, a hipótese do sonho nos diz que quando 

dormimos, sentimos e percebemos coisas de modo tão real quanto se estivéssemos acordados. 

Em outras palavras, quando sonhamos podemos ter percepções exatamente iguais as que 

temos quando estamos acordados. No entanto as coisas que percebemos não existem – pois 

estamos dormindo. Logo, das percepções dos sonhos não podemos concluir a existência das 

coisas percebidas. E como não há critérios que distingam as percepções de quando sonhamos 

das de quando estamos acordados, então é possível que as coisas que percebemos quando 

acordados tampouco existam. 

                                                                 
7 DESCARTES, R. Op. Cit. p.86. 
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O texto prossegue e o desenvolvimento e aprofundamento da hipótese do sonho 

acaba por nos conduzir ao segundo momento da dúvida cartesiana: uma problematização 

breve, porém importante, das ideias geradas por nossa imaginação.  

Vimos que, ao menos aparentemente, não parece haver critérios para avaliar e 

distinguir o estado de sonho do estado de vigília, já que ambas as percepções parecem ser 

muito reais. Agora, o pensador aprofunda a reflexão sobre as percepções e representações no 

sonho.  

Tais percepções são associadas pelo filósofo à nossa faculdade de imaginação. 

Descartes sugere que as representações compostas pela faculdade da imaginação podem ser 

arbitrárias, isto é, podem ser formadas pela nossa mente de um modo arbitrário e não 

necessário. Descartes faz inclusive uma analogia entre coisas representadas nos sonhos e 

representações de quadros de pintura que são igualmente arbitrariamente compostos pelos 

artistas. Citamos Descartes: 

 

Suponhamos, pois, agora, que estamos adormecidos e que todas essas 
particularidades, a saber, que abrimos os olhos que mexemos a cabeça, que 
estendemos as mãos, e coisas semelhantes, não passam de falsas ilusões; e 
pensemos que talvez nossas mãos, assim como todo o nosso corpo, não são tais 
como os vemos. Todavia, é preciso ao menos confessar que as coisas que nos são 
representadas durante o sono são como quadros e pinturas, que não podem ser 
formados senão à semelhança de algo real e verdadeiro; e que assim, pelo menos, 
essas coisas gerais, a saber, olhos, cabeça, mãos e todo o resto do corpo, não são 
coisas imaginárias, mas verdadeiras e existentes. Pois, na verdade, os pintores, 
mesmo quando se empenham com o maior artifício em representar sereias e sátiros 
por formas estranhas e extraordinárias, não lhes podem, todavia, atribuir formas e 
naturezas inteiramente novas, mas apenas fazem certa mistura e composição dos 
membros de diversos animais;[...] 8 

 

Nas palavras acimas, percebemos que Descartes faz certa distinção entre 

“paὄticulaὄidadeὅ” que ele qualifica de “falὅaὅ iluὅõeὅ” e coiὅaὅ que ὅeὄiam “geὄaiὅ”, eὅtaὅ com 

o filóὅofo denominando de “veὄdadeiὄaὅ e exiὅtenteὅ”, e como ὅendo não “imagináὄiaὅ”έ (ἡ 

que nos leva a concluir que as primeiras, as particulares, seriam imaginárias). As percepções 

do sonho seriam como que representações destas particularidades formadas, como ele indica, 

a partir de coisas mais gerais; os pintores parecem assim realizar em suas pintoras, misturas e 

composições arbitrárias dessas coisas particulares, baseando-se nas coisas mais gerais.  

                                                                 
8 DESCARTES, R. Op. Cit. p.86 e 87. 
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De modo semelhante aos pintores que misturam e compõem particularidades para 

formar seus quadros, nossa imaginação compõe as representações de nossos sonhos de modo 

arbitrário. Ainda que sejam tais representações baseadas em coisas gerais, como ele 

mencionou, coisas verdadeiras e existentes, pelas palavras do filósofo, as composições das 

particularidades são identificadas como sendo imaginárias, falsas e ilusões. Não parece haver 

tampouco meios de como distinguir composições arbitrárias de composições não arbitrárias. 

Por isso, as ideias da imaginação – e as percepções do sonho em última instância - devem 

também ser postas em questão. 

Este momento da dúvida cartesiana, ainda que breve, parece ratificar a conclusão do 

argumento do sonho, que nos indicou que por não haver critérios para distinguir percepções 

do sonho e percepções da vigília, as percepções que tenho da existência de coisas particulares 

podem ser dubitáveis. Além disso, nos é mostrado que as percepções da existência de coisas 

particulares por serem percepções comparáveis as que temos em nossos sonhos são, por isso, 

associadas à nossa imaginação e constituídas de modo possivelmente arbitrário. E por não 

haver critérios para distingui-las de representações compostas de modo não arbitrário, seriam 

portanto dubitáveis, isto é, pode ser que tais coisas não existam.  

Este momento introduz a próxima estagio do caminho percorrido pela dúvida 

cartesiana, a saber, a dúvida metafísica. Isto pode ser afirmado, pois ainda quando está 

problematizando a imaginação, Descartes apresenta uma diferenciação entre estas e outras 

tipoὅ de ideiaὅ com aὅ ὅeguinteὅ palavὄaὅμ “[έέέ] ainda que eὅὅaὅ coiὅaὅ geὄaiὅ, a ὅabeὄ, olhoὅ, 

cabeça, mãos e outras semelhantes possam ser imaginárias, é preciso, todavia, confessar que 

há coiὅaὅ ainda maiὅ ὅimpleὅ e maiὅ univeὄὅaiὅ, que ὅão veὄdadeiὄaὅ e exiὅtenteὅ [έέέ]” 9.  

É desta maneira que o filósofo parece introduzir a terceira e última etapa da dúvida, a 

dúvida metafísica, isto porque, como parece nos indicar o próprio texto cartesiano, após a 

hipóteὅe do ὅonho e a pὄoblematiὐação da imaginação, exiὅtiὄiam coiὅaὅ “maiὅ ὅimpleὅ e 

univeὄὅaiὅ” que o filóὅofo indica que eὅcapam a dúvida daὅ peὄcepçõeὅ ὅenὅíveiὅ que temoὅ 

acerca da existência das coisas particulares e singulares. O que o pensador parece indicar aqui 

é que apesar de toda argumentação exposta por ele até aqui na meditação pode ainda existir 

um mundo que seja diferente de como percebemos sensivelmente. Por isso, nos parece, 

Descartes precisa radicalizar a dúvida. 

                                                                 
9 DESCARTES, R. Op. Cit..p.87. 
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χqui neὅte momento do texto, ele aὅ identifica como ideiaὅ de coiὅaὅ “ὅimpleὅ e 

univeὄὅaiὅ” e paὄece opô-las às ideias compostas da imaginação ,que foram anteriormente 

tratadas. 

No prosseguimento do texto ele parece esclarecer qual seria a natureza dessas 

meὅmaὅ coiὅaὅ “maiὅ ὅimpleὅ e univeὄὅaiὅ”μ  

[...] Desse gênero de coisas é a natureza corpórea em geral, e sua extensão; 
juntamente com a figura das coisas extensas, sua quantidade, ou grandeza, e seu 
número; como também o lugar em que estão, o tempo que mede sua duração e 
coisas semelhantes.10  

 

Na passagem acima, percebemos o filósofo dando exemplos de quais seriam as 

coiὅaὅ “ὅimpleὅ e maiὅ univeὄὅaiὅ”μ figuὄa, extenὅão, quantidade, gὄandeὐa, númeὄoέ Eὅtaὅ são 

características que podemos associar ao mundo extenso e, como veremos mais adiante, com 

isso o mundo físico será posto em questão. Entretanto, estas são igualmente ideias 

matemáticas, ou pelo menos, que associamos à matemática. O pensador talvez esteja 

ὅugeὄindo que taiὅ ideiaὅ “ὅimpleὅ e univeὄὅaiὅ” podeὄiam ὅeὄ aὅὅim o objeto daὅ 

representações matemáticas. Em seguida ele associa e identifica tais representações 

diretamente à Matemática. Diz ele: 

[...] a Aritmética e a Geometria e as outras ciências desta natureza, que não 
tratam senão de coisas muito simples e muito gerais, sem cuidarem muito em 
se elas existem ou não na natureza, contém alguma coisa de certo e 
indubitável. Pois, quer eu esteja acordado, quer esteja dormindo, dois mais 
três formarão sempre o número cinco e o quadrado nunca terá mais do que 
quatro lados; e não parece possível que verdades tão patentes possam ser 
suspeitas de alguma falsidade ou incerteza [...] 11. 

Como ele estabelece no fim da citação, tais ideias, agora explicitamente associadas à 

matemática parecem até aqui ser indubitáveis. É curioso notar a referência à hipótese do 

ὅonho, ao afiὄmaὄ “queὄ eu eὅteja acoὄdado, queὄ eὅteja doὄmindo”ν  

Isso reforça a noção de que essas representações matemáticas poderiam e são 

efetivamente coisas que escapam a dúvida e hipótese do sonho, constituindo um tipo de ideia 

que seria produto da razão pura, sem o auxílio dos sentidos, nem da imaginação como ele 

denomina “ὅimpleὅ e geὄaiὅ”, “veὄdadeὅ patenteὅέ Seὄão eὅὅaὅ coiὅaὅ oὅ objetoὅ do alcance da 

próxima etapa da dúvida, caracterizada pelo recurso à hipótese do Deus Enganador. Na 

                                                                 
10 DESCARTES, R. Op. Cit..p.87. 
11 Idem. 
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citação acima, ele exemplifica com a operação de adição (dois mais três formarão sempre o 

númeὄo cinco”) e uma pὄopὄiedade geométὄica (o quadὄado nunca teὄá maiὅ do que quatro 

ladoὅ)έ Repὄeὅentaçõeὅ que naὅ pὄópὄiaὅ palavὄaὅ do filóὅofo ὅão “ceὄtaὅ e indubitáveiὅ”, iὅto 

é, ideias claras e distintas12. 

Contudo ainda que, pelas palavras do próprio texto, tais ideias possam ser associadas 

à indubitabilidade e à certeza, o método traçado até aqui por Descartes nos mostrou que tudo 

que pareceria indubitável, foi por cada etapa da dúvida - através de sólidos argumentos - posto 

em questão. Sendo assim, agora, neste estágio, alcançará e atingirá este determinado tipo de 

pensamento, ou seja, verdades matemáticas, pensamentos que o próprio filósofo denomina de 

“ceὄtoὅ e indubitáveiὅ”, “ὅimpleὅ e geὄaiὅ”έ Temoὅ aí a chamada “ὄadicaliὐação” da dúvida, 

isto é, o método utilizado por Descartes estendido até os últimos limites; com a hipótese do 

Deus Enganador, uma instância que tornará possível que eu admita a dúvida sobre ideias da 

razão pura, ou de ideias certas e indubitáveis.  

Tendo então deixado claro qual seria a natureza das ideias que escaparam da dúvida 

dos sentidos e da hipótese do sonho, e que por sua vez serão as mesmas sob os quais a ela 

reincidirá novamente, o pensador introduz a figura do Deus Enganador, último estágio da 

dúvida cartesiana: 

 
[...] Todavia, há muito que tenho no meu espírito certa opinião de que há um Deus 
que tudo pode e por quem fui criado e produzido tal como sou. Ora, quem me 
poderá assegurar que esse Deus não tenha feito com que não haja nenhuma terra, 
nenhum céu, nenhum corpo extenso, nenhuma figura, nenhuma grandeza, nenhum 
lugar e que, não obstante, eu tenha os sentimentos de todas essas coisas e que tudo 
isso não me pareça existir de maneira diferente daquela que eu vejo? E, mesmo, 
como julgo que algumas vezes os outros se enganam até nas coisas que eles 
acreditam saber com maior certeza, pode ocorrer que Deus tenha desejado que eu 
me engane todas as vezes em que faço a adição de dois mais três, ou em que 
enumero os lados de um quadrado, ou em que julgo alguma coisa ainda mais fácil, 
se é que se pode imaginar algo mais fácil do que isso13. 
 

Temos nesta passagem a chamada radicalização da dúvida. Ela se dá justamente 

por incidir, como o filósofo nos indica nesta passagem, sobre as ideias de coisas que 

pensamos possuímos maior certeza, como uma simples operação aritmética, como uma adição 

                                                                 
12 No texto, Descartes não cita liteὄalmente a claὄeὐa e diὅtinção, ele fala de “ceὄteὐa” e “indubitabilidade”έ 
Porém, podemos pelos exemplos ilustrados por ele deduzir que se trata de tais ideias. Muitos intérpretes 
defendem que aqui, na hipótese do Deus Enganador, as ideias claras e distintas estão em questão. Ao passo que 
outros chamam atenção para o fato de que em nenhum momento é mencionado a clareza e distinção. 
13 DESCARTES, R. Op. Cit..p.87.  
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– dois mais três – ou simples contagem ou enumeração de lados de um quadrado- que também 

é uma adição ou operação aritmética. Além desta indicação, Descartes no início da citação 

demonstra que a hipótese desse grande enganador atingiria coisas mais óbvias como a 

existência da terra, do céu, de corpos extensos, de figuras, de grandezas, de lugares... Temos 

então aqui, um outro ponto que deflagra a radicalização da dúvida: o mundo sendo posto em 

questão. A figura do deus Enganador faz com que possamos duvidar do mundo físico e 

extenso no qual vivemos. Notamos que algumas destas características do mundo extenso, 

como figura, grandeza e lugar já haviam sido mencionadas antes. O que o filósofo parece 

querer dizer aqui é que qualquer que seja um mundo que seja extenso, que tenha longura, 

comprimento e profundidade, será posto em questão e não necessariamente o que percebo 

sensivelmente por estas qualidades ou características. 

Assim, a dúvida parece atingir tanto ideias claras e distintas, que são associadas as 

características do mundo extenso, como é o caso da grandeza, da figura, do lugar, da 

extensão, quanto de ideias claras e distintas que parecem estar associadas à matemática, e 

mais especificamente as operações aritméticas que Descartes cita, como no caso, a adição.  

Outra observação que podemos realizar neste ponto é o aspecto sistemático que 

possui a dúvida nessa sua radicalização. Como o próprio pensador descreve, o erro se daria 

“todaὅ aὅ veὐeὅ” que eu tiveὅὅe taiὅ peὄcepçõeὅέ σaὅ palavὄaὅ que ele uὅa no texto, “todaὅ aὅ 

vezes que faço a adição de dois mais três, ou em que enumero os lados de um quadrado, ou 

em que julgo alguma coiὅa ainda maiὅ fácil”14. Esse aspecto sistemático nos parece ser 

relevante por uma razão. Ele indica que caso tal hipótese seja no futuro refutado e for 

verificado que deus existe e não é enganador, esta figura deverá ser sempre em sua natureza 

bom e veraz, isto é, não deve nunca me enganar. Dito de outro modo, a percepção clara e 

distinta se comprovada como válida ou veraz no futuro, deverá ter validade absoluta, ou seja, 

será verdade que uma percepção de tal natureza é válida sempre e toda vez que ela assim me 

aparecer.  

Ao final do texto dessa Primeira Meditação, o filósofo parece indicar aquilo que 

seria necessário para a superação da dúvida, ou anulação da hipótese do deus enganador. 

                                                                 
14 Idem. 
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χfiὄma ele no pὄoὅὅeguimento da obὄaμ “Mas pode ser que Deus não tenha querido que eu seja 

decepcionado desta maneira, pois ele é consideὄado ὅobeὄanamente bom”έ15  

Neste ponto poderíamos num primeiro momento pensar na possibilidade de o 

pensador indicar que talvez Deus não seja enganador e, portanto seja veraz. É-nos indicado 

liteὄalmente, que ele deve ὅeὄ “ὅobeὄanamente bom”έ ἑontudo, Descartes parece apenas 

indicar aqui a possibilidade de que este Deus Enganador seja contraditório. Por isso mais a 

frente irá introduzir a figura de um Gênio maligno, sob a qual a dúvida estará baseada16. 

De tudo que expomos acima, ressaltamos que a dúvida cartesiana demonstra em 

todas as suas etapas, sólidos argumentos para o questionamento de coisas aparentemente eram 

inqueὅtionáveiὅέ σo teὄceiὄo e o último momento da dúvida temoὅ a chamada “ὄadicaliὐação 

da dúvida” onde uma claὅὅe de ideiaὅ que apaὄentemente não poderiam ser questionadas são 

postas em cheque com a hipótese do Deus enganador. Pelo que expomos e verificamos no 

texto cartesiano tratam-se de ideias da razão pura, de representações de operações da 

matemática. Observamos em alguns momentos do texto Descartes as exemplificando como: 

extensão, figura, quantidade, grandeza, numero, lugar, tempo, espaço, e, operações 

matemáticas como a adição - no exemplo que Descartes nos oferece, dois mais três. 
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15 Idem. 
16 Como o objetivo do trabalho é expor e elucidar esta etapa da dúvida, não cabe aqui aprofundar ou mesmo 
desenvolver esta distinção entre Deus Enganador e Gênio Maligno, contudo somente clarificar que esta figura ou 
hipótese é a razão para quais as ideias da razão pura, que são claras e distintas são postas em questão. 


