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RESUMO 

O presente trabalho tem como intuito desmistificar as obras escritas por Descartes 

exemplificando seu método através de grandes obras cinematográficas, já que o referido filósofo 

se transformou em sinônimo de rigor, exatidão, de cálculo frio, sendo o adjetivo “cartesiano” 

considerado um adjetivo pejorativo. Além disso, observar-se-á a as contribuições deixadas por 

este método, assim como seus pontos fracos para o Direito. 
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ABSTRACT 

The present work is aimed to demystify the works written by Descartes exemplifying his method 

through great films, since that philosopher became synonymous with accuracy, precision, cold 

calculation, and the adjective "Cartesian" considered a pejorative adjective. Also, note will be left 

to the contributions by this method, as well as their weaknesses to the law. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho tem como intuito desmistificasas obras escritas por Descartes 

exemplificando seu método através de grandes obras cinematográficas, já que o referido filósofo 
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se transformou em sinônimo de rigor, exatidão, de cálculo frio, sendo o adjetivo “cartesiano” 

considerado um adjetivo pejorativo.  

Além disso, observar-se-á a as contribuições deixadas por este método, assim como seus 

pontos fracos para o Direito. 

 

2. AS LIÇÕES DE DESCARTES 

 

Inicialmente, importante ressaltar que Descartes, foi um dos pensadores de sua época a 

romper radicalmente com a filosofia e ciência aristotélicas que imperavam nas escolas européias 

durante séculos, ao argumentar que “as coisas” imateriais, isto é, não perceptíveis pelos sentidos, 

tais como a alma e Deus, são bem mais conhecidas do que as coisas materiais ou sensíveis. 

Também rompeu com esse aspecto da doutrina ao endossar a existência de ideias inatas que não 

derivam das sensações, sendo implantadas na mente por Deus (SKIRRY, 2010, p. 13).  

Assim, Descartes propõe uma mudança radical de visão de mundo, que deixa de ser a 

manifestação de um sistema de poderes místicos e inexplicáveis para se tornar uma máquina em 

que é possível encontrar explicações inteligíveis para os fenômenos físicos.  

Por não ser possível o ensino de um método senão através da prática, Descartes 

apresentou sua receita para a possível solução de todos os problemas que pudessem se apresentar 

ao espírito humano e às ciências através de um discurso, arrolando alguns principais preceitos 

que capacitariam os homens a deduzir a vontade de todas as ciências alcançando, assim, a 

sabedoria e o conhecimento. 

Para Descartes, nunca deveríamos admitir nada que não fosse absolutamente evidente.  

Os problemas deveriam, assim, sempre serem divididos em tantos problemas 

particulares quantos fossem possíveis para melhor resolvê-los e deveríamos conduzir por ordem 

nossos pensamentos, indo dos mais simples aos mais complexos. Para Descartes, era de máxima 

importância enumerar completamente os dados dos problemas e passarmos em revista cada um 

dos elementos de sua solução para assegurar-nos de que eles seriam corretamente resolvidos.  

Partindo da premissa de que para se construir a filosofia, seria necessário adquirir 

primeiro o hábito de pensar bem, Descartes sugeriu que na tarefa de aprender, primeiramente 

deveríamos considerar provisoriamente como falsas todas as nossas opiniões passadas, para, por 
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sua vez, logo em seguida, meditar longamente sobre as razões que poderíamos ter para colocá-las 

efetivamente em dúvida. 

Daí a célebre constatação: “Penso, logo existo”. 

Entendia, Descartes, ainda que Deus era infinito e a natureza criada por ele, por sua vez, 

era finita, logo não haveria relação necessária entre o criador e o universo que ele criara. Essa 

verdade metafísica seria um princípio importante da física, que levaria à conclusão de que Deus 

criara, portanto, não somente a natureza, mas, inclusive, suas leis.  

Assim, para bem conduzir a razão e procurar a verdade nas ciências, Descartes 

empreendeu constituir sua física, na esperança de dela obter uma mecânica e uma medicina 

capazes de melhorar as condições materiais de existência da humanidade, e em seis principais 

ideias apresentou os caminhos para a construção do método, segundo ele, possível para se 

alcançar a sabedoria e o conhecimento. 

Para Descartes era sempre bom saber alguma coisa dos costumes de vários povos para 

sabermos julgar os nossos mais salutarmente, e para não pensarmos que tudo o que é contra 

nossos modos é contra a razão, como costumavam fazer os que nada haviam visto; deveríamos, 

ainda, reputar como falso, quase tudo que fosse apenas verossímil e não deveríamos crer com 

muita firmeza em nada do que somente nos fosse persuadido pelo exemplo e pelo costume, e 

assim desvencilhar-nos-íamos pouco a pouco de muitos erros, que poderiam ofuscar nossa luz 

natural e nos tornar menos capazes de ouvir a razão. 

Segundo os ensinamentos de Descartes, nunca deveríamos aceitar coisa alguma como 

verdadeira sem a conhecermos evidentemente como tal, ou seja, deveríamos evitar 

cuidadosamente a precipitação e a prevenção e não incluir nos juízos nada além daquilo que se 

apresentasse tão claro e distintamente ao espírito, que não houvesse ocasião de pô-lo em dúvida. 

Dividindo cada uma das dificuldades descritas acima em tantas parcelas quantas fossem 

possíveis, teríamos mais condições de resolvê-las. Para o pensador, conduzir por ordem os 

pensamentos, começando pelos objetos mais simples e mais fáceis de conhecer, para subir pouco 

a pouco como por degraus, até o conhecimento dos mais compostos e supondo certa ordem 

mesmo entre aqueles que não se precedessem naturalmente uns aos outros, fazendo enumerações 

tão completas e revisões tão gerais, com a certeza de nada omitir, se revela um caminho seguro 

para Descartes na busca do conhecimento. 
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Para Descartes, era possível extrair do método regras sobre a moral observando-se o 

seguinte: governar-se em qualquer outra coisa segundo as opiniões mais moderadas e mais 

afastadas do excesso, que fossem comumente aceitas e praticadas pelas pessoas mais sensatas 

entre aquelas com quem teria de conviver; ser mais firme e resoluto que puder em suas ações, e 

não seguir com menos constância as opiniões mais duvidosas, andando sempre reto na mesma 

direção, não modificando as escolhas por razões insignificantes. 

E, ainda, considerar os limites que são prescritos pela natureza, persuadindo-se 

perfeitamente de que nada está em poder dos homens, além de seus próprios pensamentos, e que 

somente isso basta para impedi-los de terem qualquer apego por outras coisas, dispondo de seus 

pensamentos de modo tão absoluto, que isso lhes seja uma razão para se considerarem mais ricos 

e julgar bem para bem proceder, e julgar o melhor possível para proceder da melhor maneira, ou 

seja, para adquirir todas as virtudes, e junto todos os outros bens que se possam adquirir: é assim 

que, quando disso se tem certeza, não se pode deixar de estar contente. 

A fim de que Descartes pudesse julgar se os fundamentos que ele encontrou eram 

firmes, tendo constatado que quanto aos costumes muitas vezes era necessário segui-los como se 

verdades absolutas fossem, mesmo sabendo-os incertos, e como desejava ele ocupar-se apenas da 

verdade, pensou que precisava fazer exatamente o contrário e rejeitar como absolutamente falso 

tudo em que pudesse imaginar a menor dúvida, a fim de ver se depois disso não restaria em 

minha crença alguma coisa que fosse inteiramente indubitável. Assim, notando a verdade de sua 

máxima, “penso, logo existo”, julgou-a como o princípio fundante para as respostas que buscava. 

Para o Autor, nada existia sem uma causa, sendo necessário descobrir uma causa de 

nossa ideia típica da perfeição. Dessa forma, se o homem apreendia sua existência em um ato de 

dúvida, o que por si só, para Descartes, já representava uma imperfeição, somente um ser perfeito 

poderia ser a causa da ideia humana da perfeição, que para Descartes seria a própria figura Divina 

(Deus).  

Descartes desenvolveu uma cadeia das verdades da física que ele deduziu de sua 

metafísica. Em torno do problema central da luz, ele ordenou todos seus pensamentos sobre o Sol 

que a produz, sobre o céu, que a transmite, sobre a Terra e outros planetas que a refletem e sobre 

o homem que dela é espectador. Para ele tudo restaria explicado na natureza sem apelo a outros 

princípios que a extensão geométrica e as leis do movimento que são elas próprias deduzidas 

diretamente da perfeição divina. Evidência, ainda, que a alma do homem é por inteiro 
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independente do corpo, o que segundo ele entendia, resultaria na conclusão de que os homens 

seriam imortais.  

Por fim, concluiu Descartes que a principal razão pela qual ele pretendeu publicar suas 

ideias foi a crença de que teria descoberto uma ciência capaz de melhorar a sorte da humanidade, 

tornando os homens mestre da natureza, sobretudo por oferecer ensinamentos sobre a medicina, 

matematicamente fundamentados. 

 

3. DESCARTES E O CINEMA  

 

René Descartes nasceu em 31 de março de 1956 em La Haye, França, filho de Joachim 

Descartes e Jeanne Brochard. Os Descartes eram uma família burguesa composta, sobretudo, de 

médicos e advogados. Seu pai era advogado e passou a maior parte da carreira como parlamentar 

nas províncias.  

Em La Flèche, René Descartes completou os estudos normais além do currículo 

filosófico com curso nas “artes verbais” da gramática, retórica e dialética, e, nas “artes 

matemáticas”, que incluíam aritmética, música, geometria e astronomia, arrematando com cursos 

de metafísica, filosofia natural e ética, formando-se em 1614 (SKIRRY, 2010, p. 11-15). 

Em 1615-1616, Descartes graduou-se em direito canônico e civil na Universidade de 

Poitiers, contudo, nunca seguiu a carreira de advogado, o que foi um verdadeiro desperdício, já 

que seu método foi, e ainda é, amplamente utilizado pelos advogados. Descartes, no entanto, 

preferiu ver o mundo como voluntário no exercito de Maurício de Nassau 

Ao analisar a trajetória de estudos deste filósofo, é possível perceber a grande relação de 

Descartes e o método criado por este, tanto com a arte, como com o Direito que será demonstrado 

a seguir. 

Nesse sentido, ao observar as obras de Descartes à luz do cinema, pode-se dizer, 

inicialmente, do ponto de vista puramente técnico, que o referido autor não apenas fundou a 

possibilidade do cinema, na medida em que anunciava que o homem, através da ciência, poderia 

se tornar “como que senhores e donos da natureza”, como também criou e teorizou o 

desenvolvimento de um autêntico sistema de projeção. Vejamos: 
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jamais ele [o sr. De Villebressieu] pareceu tão surpreso como quando o Sr. 

Descartes lhe fez passar diante dos olhos uma companhia de soldados através de 

seu quarto, de perfil. O artifício consistia simplesmente em bonequinhos de 

soldados que ele tinha cuidado de esconder; e, por intermédio de um espelho, 

fazia esses bonequinhos expandirem-se e crescerem até o tamanho natural de um 

homem, e parecia fazê-los entrar, passar e sair do quarto (POURRIOL, 2009, 

11). 

Noutro dizer, Descartes fez nada mais que uma projeção, chegando a teorizar a 

possibilidade de um olho artificial. Esse “olho”, em verdade, seria o que hoje conhecemos por 

projetor.  

Sendo assim, passa-se a análise do método de Descartes através de obras 

cinematográficas.  

 

3.1 “A VILA”  

 

Entende Descartes, que Deus é infinito e a natureza criada por ele, por sua vez, é finita, 

logo não haveria relação necessária entre o criador e o universo que ele criou. Essa verdade 

metafísica seria um princípio importante da física, que leva à conclusão de que Deus criou, 

portanto, não somente a natureza, mas, inclusive, suas leis.  

Deste modo, pode-se dizer que fazer errado é pior do que não fazer nada, correto? Não 

para Descartes. E vai além, argumentando que, de certa maneira, não podemos escolher errado. 

Uma escolha não é julgada por suas consequências, mas pela maneira como ela é feita e pela 

constância que a sustenta. 

Para compreender esse pensamento é preciso determinar os termos do problema. Nosso 

espírito dispõe de duas faculdades. Uma é finita, é o entendimento, ou a faculdade de 

compreender. A outra é infinita, é a vontade ou a faculdade de julgar, isto é, de afirmar e negar.  

Em outras palavras, não podemos saber tudo, uma vez que nosso entendimento é finito, 

mas podemos querer tudo, uma vez que nossa vontade é infinita. 

A Villa, por exemplo, filme de M. Night Shyamalan, põe em cena uma comunidade rural 

vivendo ao mesmo tempo no conforto e no medo, isolada do mundo por uma floresta hostil 

habitada por criaturas assustadoras, uma floresta que a ameaça e protege ao mesmo tempo, 
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permitindo-lhe jamais ser importunada por intrusos. Se nenhum morador atravessá-la numa 

determinada direção nenhuma criatura da floresta a transporá na outra.   

Entretanto, uma moça cega decide enfrentar essa floresta proibida para conseguir um 

remédio “na vila” que salvará seu namorado gravemente doente por quem está perdidamente 

apaixonada.  Dois amigos que enxergam decidem acompanhá-la para orientá-la, mas logo 

desistem, paralisados pelo medo. Percebe-se que, enxergar foi-lhes prejudicial, fornecendo em 

abundância objetos para sua imaginação. 

Contudo, ser cega, paradoxalmente foi útil para a garota, uma vez que ela não pode ter 

medo do que não enxerga. Sendo assim, esta garota cega e apaixonada nos traz uma boa 

ilustração da condição humana (POURRIOL, 2009, p. 15). 

Isso porque o entendimento é finito, mas a vontade é infinita. Cega, com a visão mais 

que finita, mas apaixonada, infinitamente. Traduzindo para o mundo de Descartes, quando o 

entendimento não pode fornecer chaves, cabe à vontade dar a solução necessária para conduzir 

uma ação. 

Assim, para bem conduzir a razão e procurar a verdade nas ciências, Descartes 

empreende constituir sua física, na esperança de dela obter uma mecânica e uma medicina 

capazes de melhorar as condições materiais de existência da humanidade, e em seis principais 

ideias apresenta os caminhos para a construção do método, segundo ele possível para se alcançar 

a sabedoria e o conhecimento. 

Desta forma, podemos, quando estamos perdidos, ter uma intuição. O perigo que há em 

seguir essa intuição é que, fundamentada apenas no sentimento ou no pressentimento, ela corre o 

risco de mudar no caminho. Pode-se terminar girando em círculos. Quando não se sabe, não é 

uma intuição que irá nos tirar dali, mas uma decisão. 

Por ora, a melhor opção para a garota do filme A Villa seria sair da floresta pelo 

caminho mais curto possível, isto é, que ela fosse iluminada pelo entendimento. Mas o que fazer 

quando isso não é possível? Segundo Descartes, basta escolher uma direção e manter-se nela.  

 

3.2. “COLATERAL”, O MATADOR CARTESIANO 
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Seguindo com a análise do método cartesiano à luz do cinema, Colateral, filme 

produzido por Michael Mann, nos permitirá observar mais profundamente os preceitos deste 

método. 

Em Colateral, Tom Cruise encarna um matador de aluguel que tomou como refém um 

motorista de taxi, representado por Jamie Fox, para ir liquidar numa noite seus alvos espalhados 

por Los Angeles (POURRIOL, 2009, 34). 

Nessa senda, pergunta-se: o que é ser um bom matador? É alguém que em uma situação 

confusa, será capaz de agir de forma decidida. Ali, onde veríamos apenas confusão é capaz de 

formar ideias claras e distintas. Assim constata-se que este matador faz isso aplicando o método 

cartesiano.  

A cena em destaque desenrola-se numa boate asiática de Los Angeles. Tom Cruise, o 

matador, deve “apagar” um sujeito gordo, vestido de branco, uma espécie de “chefão”, protegido 

por seguranças armados distribuídos pela sala. A polícia, avisada, chega ao local no mesmo 

momento em que o matador. A música está nas alturas e as luzes da boate fazem alternar 

penumbra e luz ofuscante, além do local estar lotado (POURRIOL, 2009, p. 34-39). 

Se o matador se encontra no nível das pessoas que dançam na boate, perceberá apenas 

confusão. No entanto, a câmera opera um primeiro movimento, para cima. Esse movimento de 

elevação como um homem que se pudesse na ponta dos pés ou que subisse numa cadeira, 

permitirá dividir o que há a ser percebido, passar da confusão à claridade e ao vazio do espaço 

acima das cabeças das pessoas da festa. Essa claridade é acompanhada é acompanhada 

simultaneamente pela distinção, uma vez que, nessa altura, apenas algumas cabeças despontam: 

as dos homens encarregados da segurança, que também procuram detectar seu alvo (POURRIOL, 

2009). 

Seguindo seu plano cartesiano, o matador fará alguns “zooms” com a câmara, que 

enquadrarão seus alvos. O zoom é um movimento de divisão, de simplificação, uma vez que 

permite situar e isolar. 

Por conseguinte, passa o matador a mirar, que significa passar do difuso para o nítido. 

Mirar é, portanto, selecionar nesse conjunto o que o matador decidiu perceber e, então, eliminar. 

Pode-se, desta forma, ter na mesma imagem confusão e nitidez. Um primeiro plano 

definido, um segundo plano sem resolução. Esse é um meio de simplificar o trabalho da 

percepção do matador.  
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Enfim, tem-se um movimento de panorâmica que percorre a sala e permite ao matador 

fazer uma enumeração de todos os alvos a eliminar. 

Deste modo, Tom Cruise é um matador metódico que procede com ordem, encarando a 

dificuldade que se acha mais próxima de si antes de passar à seguinte. Ele mata ordenadamente, 

em função do grau de ameaça e proximidade seus alvos sucessivos.  

De igual sorte ocorre com o método de Descartes, só que ao invés de ser no plano da 

ação, é realizado no mundo das ideias, do pensamento. 

Nesse sentido, segundo Descartes essas longas cadeias de razões, todas simples e fáceis, 

que os geômetras estão acostumados a utilizar para chegar às suas demonstrações mais difíceis, 

dando ensejo de imaginar que todas as coisas, passiveis de caírem sob o conhecimento, 

interligam-se da mesma forma. Isso ocorre no filme Colateral, na medida em que o matador 

profissional possui um conhecimento, um método de como eliminar seus alvos. 

 

3.3.“O GRANDE GATSBY” 

 

O Grande Gatsby (The Great Gatsby) é um romance escrito pelo autor americano F. 

Scott Fitzgerald. Publicado em 10 de abril de 1925, a história passa-se em Nova Iorque durante o 

verão de 1922, e é uma crítica ao "Sonho Americano". 

O romance relata o caos da Primeira Guerra Mundial. A sociedade americana vive um 

nível sem precedentes de prosperidade durante a década de 1920, assim como a sua economia. 

Ao mesmo tempo, a proibição de produção e consumo de bebidas alcoólicas, fez um grande 

número de milionários fora do circuito de venda de mercadorias e provocou um aumento do 

crime organizado. 

Nick Carraway, um jovem comerciante de Midwest, torna-se amigo de seu vizinho Jay 

Gatsby, um milionário conhecido pelas festas animadas que dava na sua mansão em Long Island. 

A fortuna de Gatsby é motivo de rumores; nenhum dos convidados que Nick conhece na festa de 

Gatsby sabe muito bem sobre o passado do anfitrião. Nick também visita Tom Buchanan, um 

antigo atleta universitário abastado, e sua mulher Daisy, que é prima de Nick. 

Gatsby é famoso pelas festas, realizadas na sua mansão em West Egg. Todos os sábados, 

centenas de pessoas dirigem-se à casa de Gatsby para as alegres festas. Mais tarde, Nick descobre 

que o milionário só mantinha estas festas na esperança que Daisy, seu antigo amor, fosse a uma 
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delas por acaso. Daisy e Gatsby começam a ter um caso após um encontro arranjado através de 

Nick, a pedido de Gatsby. Enquanto isso, Nick e Jordan (uma personagem introduzida durante a 

primeira visita de Nick à casa de Tom e Daisy) começam um relacionamento, que Nick já prediz 

que será apenas superficial. 

Em certo momento, Tom percebe o amor de Gatsby por Daisy e alega que Gatsby é um 

gângster. Tom diz que esteve pesquisando sobre o milionário e expressa o seu ódio por ele 

através de acusações de prática de atividades ilegais. Durante esta cena, Gatsby força Daisy a 

contar para seu marido que ela nunca o havia amado e, na esperança de apagar os últimos cinco 

anos de seu casamento, ela simplesmente havia voltado para Gatsby. Daisy diz o que Gatsby lhe 

pediu para dizer, mas hesitantemente.  

Nesse momento, George Wilson, amigo de Tom, e sua mulher, Myrtle (amante de Tom), 

também estavam tendo uma discussão. Ela correu para fora de casa e foi atropelada pelo carro de 

Gatsby, dirigido por Daisy, morrendo instantaneamente. No caminho de volta para casa, Tom, 

Jordan e Nick veem o acidente de carro. Wilson sai de sua garagem meio insano e em choque e 

comenta sobre o carro amarelo que teria atropelado Myrtle. Tom leva Wilson para um local 

privado e lhe conta que o carro amarelo não era seu; que ele estava dirigindo o carro amarelo de 

Gatsby mais cedo, quando eles estavam indo para o hotel e pararam na garagem de Wilson para 

encher o tanque. Wilson não parece ouvir, e deste ponto em diante ele é retratado como um 

personagem insano, louco.  

Ele passa a noite impaciente, murmurando absurdos enquanto seu vizinho pacientemente 

o observa. Então finalmente liga os fatos de que quem quer que esteja dirigindo o carro deveria 

ser quem estava tendo um caso com Myrtle e decide encontrar o carro amarelo. 

Ele encontra-se na casa de Tom com uma arma e Tom (enquanto arruma a mala para 

uma viagem com Daisy) dá o nome de Gatsby para Wilson. Enquanto isso, Gatsby está nadando 

em sua piscina oprimido pela depressão (da perda de sua amada), pensando que Daisy não o ama 

mais. Enquanto ele ainda espera uma ligação dela, Wilson vem e atira em Gatsby. E depois 

comete suicídio no gramado, não muito longe. 

Com Gatsby morto, Nick tenta encontrar pessoas para irem ao seu funeral e somente 

descobre que ninguém de seus parceiros de negócios estaria lá para lamentar por ele. Finalmente, 

Mr. Gatz, pai do falecido (Gatsby deu para si mesmo um novo nome quando saiu de casa) veio 
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para o funeral, aparentemente ainda preso ao passado. Ele mostrou para Nick uma fotografia bem 

desgastada da casa de Gatsby e um livro que Gatsby escreveu quando ainda era criança. 

Apenas três pessoas foram ao funeral de Gatsby - Nick, Mr. Gatz, e "Owl Eyes" (olhos 

de coruja), um homem que certa vez Nick encontrou, em uma festa do Gatsby, admirando a 

grande biblioteca da mansão. Depois da permanentemente difícil conexão entre ele e Jordan, 

Tom e Daisy, Nick deixou Nova Iorque e foi embora para Midwest, decepcionado com a 

superficialidade das relações humanas da época. 

 

3.3.1. Gatsby e o Não Tão “Grande” Método Cartesiano 

 

Descartes ensina que nunca devemos aceitar coisa alguma como verdadeira, sem que 

não a conheçamos evidentemente como tal, e que devemos evitar a precipitação e a prevenção 

não aceitando em nossos juízos nada além daquilo que se apresente tão clara e distintamente a 

nosso espírito.  

Assim, importante sempre observar o bom senso e, acima de preservarmos nosso 

espírito bom, principalmente devemos aplicá-lo bem, sempre nos inclinando para o lado da 

desconfiança do que para o da presunção. 

Partindo dessa premissa, Descartes cria um método conhecido como cartesiano, através 

do qual se deve alcançar o conhecimento de modo linear, sem influencias externas capazes de 

desviar a atenção do indivíduo. 

Foi assim que Gatsby, imbuído no desejo de tornar-se um homem rico e desvincular-se 

de sua origem humilde com o único propósito de conquistar o amor de uma mulher da “alta 

sociedade”, única mulher a quem ele verdadeiramente amou, ele traça um objetivo e não mede 

esforços para alcança-lo. 

Logo, ganha fortuna e reconhecimento social, o que o leva a conquistar a mulher amada, 

felicidade, porém, que rapidamente é destruída quando ela descobre a origem de sua fortuna. 

Dessa forma, Gatsby ao seguir cegamente seu método, construído visando apenas a obtenção de 

riqueza e fama a todo custo, olvida-se de reflexionar sobre outras possibilidades que o fariam 

igualmente merecedor do amor de Dayse, levando-o a perde-la quando a mesma descobre a 

origem de sua riqueza. 
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Dessa forma, o cartesianismo de Gatsby o levou a conquistar muitas coisas, fama, 

fortuna, reconhecimento social, privilégios, porém o seu grande objetivo não foi alcançado em 

virtude de ter o mesmo seguido um método único, o que o cegou, impedindo-o de enxergar todos 

os efeitos colaterais que dele estavam emergindo. 

Assim, nos fica a lição de que nenhum método basta por si mesmo, sendo de relevante 

importância a adoção, por todos, como uma lição de vida a ser seguida, de diversos caminhos a 

serem trilhados na condução dos nossos objetivos, já que não há um único caminho correto a ser 

trilhado no longo caminho em busca da felicidade e do autoconhecimento humano. 

 

4. DECARTES E SUA APROXIMAÇÃO/DISTANCIAMENTO DO MUNDO JURÍDICO 

 

Conforme foi visto nos tópicos anteriores, o método cartesiano, não é tão “cartesiano” 

assim, visto que é um método que se pode extrair de diversas obras cinematográficas. De igual 

sorte, o método cartesiano também deixou sua contribuição para o Direito. 

Descartes deixou como legado para os operadores do direito, a importância da utilização 

de um método para a organização do pensamento para que se possa chegar ao conhecimento, seja 

na fase inicial de construção de normas, seja na interpretação, na elaboração de uma tese 

defensiva, na hora de proferir uma decisão, assim como no âmbito da pesquisa em Direito.  

Nesse sentido, segundo o referido autor, faz-se necessário a utilização da razão para a 

construção da base teórica, sendo a principal expressão desta a distinção do verdadeiro e do falso 

e, para isso é preciso duvidar, ou seja, não admitir nada que não seja absolutamente evidente. 

Ademais, observa-se que Descartes traz como contribuição a inspiração para que se 

realize pesquisas próprias, para a formação de opiniões próprias, e não pura e simplesmente 

repetir o que é “cientificamente comprovado”. 

Outrossim, outra contribuição importante deixada pelo método cartesiano para o Direito 

é que para a elaboração de uma tese sólida, seja na elaboração de normas, ou de uma decisão, é 

preciso recorrer aos mais diversos escritos, de preferência os originais já que, para Descartes, 

quando alguém reproduz uma ideia sua já se modifica de maneira tal que ele não mais a 

reconhece, assim, conhecendo de forma plena a ideia dos autores, talvez se torne possível a 

construção de um novo pensar. 
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 Demais disso, verifica-se que é de suma importância utilizar para a elaboração de 

normas e de pesquisas em Direito a experiência empírica tão valorizada por Descartes, para que o 

Direito reflita os anseios da sociedade e não se torne “Direito de gabinetes”. Este aspecto é tão 

valorizado por Descartes que este passou nove anos viajando para realizar suas próprias 

descobertas.   

Ressalte-se que outro ponto trazido pelo método cartesiano para o Direito refere-se à 

interdisciplinaridade, o que, segundo o filósofo, torna o saber mais completo. 

Por fim, a última contribuição para o Direito trazida por Descartes é trabalhar apenas 

com os objetos cujo conhecimento seja certo e indubitável. Traz, ainda, a ideia de dividir cada 

problema em tantos problemas particulares quantos convenham para melhor resolvê-lo; conduzir 

por ordem nossos pensamentos, indo do mais simples ao mais complexo; enumerar 

completamente os dados dos problemas e passar em revista cada um dos elementos de sua 

solução para assegurar-se de que foi corretamente resolvido. Verifica-se, portanto, que até hoje 

que este método é amplamente utilizado por advogados, na elaboração das suas peças, pelos 

juízes, na elaboração de suas decisões, pelos estudantes e pesquisadores da area jurídica na 

elaboração das suas pesquisas.  

Contudo, é preciso perceber que o método cartesiano apresenta falhas, sobretudo, para as 

ciências sociais, como é o caso do Direito. Isso porque a pluralidade de métodos se revela 

importante na medida em que ensina que qualquer metodologia utilizada para o desenvolvimento 

de uma pesquisa terá limites que deverão ser aceitos e superados a partir de outros métodos, a fim 

de que consiga alcançar as respostas buscadas (FEYERABEND, 2007). 

Nesse sentido, Boaventura de Souza Santos (2008) preleciona que é possível a utilização 

da pluralidade de métodos, através de uma “transgressão metodológica”, sendo certo que cada 

método só esclarece o que lhe convém e quando esclarece o faz sem surpresas de maior, a 

inovação científica consiste em inventar contextos persuasivos que conduzam à aplicação dos 

métodos fora do seu habitat natural. 

Ademais, verificou-se a importância do senso comum, do conhecimento vulgar e prático 

com que no quotidiano orientamos as nossas ações e damos sentido à nossa vida e que era 

abominado pelo método cartesiano. A ciência moderna, da qual Descartes faz parte, constitui-se 

contra o senso comum que considerou superficial, ilusório e falso. A ciência pós-moderna 
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procura reabilitar o senso comum por reconhecer nesta forma de conhecimento algumas 

virtualidades para enriquecer a nossa relação com o mundo (SANTOS, 2008, p. 88-89). 

Importante destacar, por oportuno, a ciência moderna na qual se inclui o método 

cartesiano, encontra-se em crise, assim como o Direito. Por isso, é necessário encontrar novas 

formas de construção do conhecimento assim como de pensar o Direito, sobretudo o ensino 

jurídico.  

Nesse sentido, assevera Gabriel Lacerda (2007, p. 7-15) que todas as condutas podem 

ser classificadas como legais ou ilegais, constitucionais ou inconstitucionais. O princípio da 

legalidade, segundo o qual tudo que não é proibido está juridicamente permitido, fundamenta a 

ambição de “totalidade do olhar jurídico”. 

Por isso, treinar este olhar, para ir além da análise e da interpretação dos contratos ou 

dos dispositivos da lei e encontrar o justo ou o injusto no comportamento das pessoas na rua ou 

até mesmo na arte, deve ser uma das principais missões do ensino jurídico.  

Em outras palavras, formar um profissional, treinar um profissional, deve ser mais do 

que incutir-lhe uma técnica ou um saber. É, sobretudo, torná-lo cúmplice e especialista de um 

determinado olhar. 

Na verdade, o Direito, assim como o método cartesiano devem ir além, buscando uma 

pluralidade de métodos para compreender a realidade, por isso, inclusive, a idéia de compreender 

Descartes a partir de obras cinematográficas.  

Todavia, importante observação, que, não é tão trivial quanto parece, é que a 

identificação dos limites, das insuficiências estruturais do paradigma científico moderno é o 

resultado do grande avanço no conhecimento que ele propiciou.  

Portanto, pode concluir que, embora o método cartesiano encontre falhas, é preciso 

reconhecer que este foi, e ainda é muito útil, sobretudo para o direito, e que não há como ser 

abandonado completamente, uma vez que um novo paradigma ainda está se formando, isto é, 

ainda não está completo para que se abandone por completo o paradigma da modernidade.   

 

5.  CONCLUSÕES 

 

Para Descartes, nunca deveríamos admitir nada que não fosse absolutamente evidente. 

Os problemas deveriam, assim, sempre serem divididos em tantos problemas particulares quantos 
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fossem possíveis para melhor resolvê-los e deveríamos conduzir por ordem nossos pensamentos, 

indo dos mais simples aos mais complexos. Para Descartes, era de máxima importância enumerar 

completamente os dados dos problemas e passarmos em revista cada um dos elementos de sua 

solução para assegurar-nos de que eles seriam corretamente resolvidos.  

Partindo da premissa de que para se construir a filosofia, seria necessário adquirir 

primeiro o hábito de pensar bem, Descartes sugeriu que na tarefa de aprender, primeiramente 

deveríamos considerar provisoriamente como falsas todas as nossas opiniões passadas, para, por 

sua vez, logo em seguida, meditar longamente sobre as razões que poderíamos ter para colocá-las 

efetivamente em dúvida. 

Para Descartes deve-se dividir cada uma das dificuldades em tantas parcelas quantas 

fossem possíveis, teríamos mais condições de resolvê-las. Para o pensador, conduzir por ordem 

os pensamentos, começando pelos objetos mais simples e mais fáceis de conhecer, para subir 

pouco a pouco como por degraus, até o conhecimento dos mais compostos e supondo certa ordem 

mesmo entre aqueles que não se precedessem naturalmente uns aos outros, fazendo enumerações 

tão completas e revisões tão gerais, com a certeza de nada omitir, se revela um caminho seguro 

para Descartes na busca do conhecimento. 

Deste modo, pode-se concluir que Descarte contribuiu para o avanço da ciência e deixou 

como legado para os operadores do direito, a importância da utilização de um método para a 

organização do pensamento para que se possa chegar ao conhecimento, seja na fase inicial de 

construção de normas, seja na interpretação, na elaboração de uma tese defensiva, na hora de 

proferir uma decisão, no âmbito da pesquisa em Direito, assim como no ensino jurídico.  

Todavia, o Direito, assim como o método cartesiano devem ir além, buscando uma 

pluralidade de métodos para compreender a realidade conforme visto anteriormente, por isso, 

inclusive, a idéia de compreender Descartes a partir das referidas obras cinematográficas, como A 

Vila, Colatera, O Grande Gatsby e outros filmes que não puderam ser objeto do presente trabalho 

em virtude da falta de espaço. 

Por fim, conclui-se que, embora o método cartesiano encontre falhas, é preciso 

reconhecer que este foi, e ainda é muito útil, sobretudo para o direito, e que não há como ser 

abandonado completamente, uma vez que um novo paradigma ainda está se formando, isto é, 

ainda não está completo para que se abandone por completo o paradigma da modernidade.   
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