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Introdução 
 

Ao longo da história, a visão de homem e sua função dentro da 
sociedade foram alteradas demasiadas vezes. O homem medieval, por 
exemplo, passou por transformações e teve que se adequar a uma realidade 
moderna. A partir dai podemos refletir: O homem verdadeiramente mudou suas 
concepções ou a realidade, agora transformada, pedia uma mudança de 
comportamento? É importante olharmos para estas questões através de um 
viés dialético em que possamos entender que este homem com anseios por 
mudanças reflete sua imagem em um contexto, ao passo que esse contexto 
instiga o homem a transformação.  

A transformação de dada situação ou condição ocorre quando a 
insatisfação com as soluções ou verdades impostas torna-se densa. Isto 

RESUMO: A modernidade caracteriza-se, no 
pensamento filosófico, como uma nova forma de 
pensamento e visão de mundo que procura a partir de 
conceitos chaves, tais como razão técnica, progresso, 
emancipação e sujeito, desenvolver uma reflexão sobre o 
homem e sobre o mundo que se oponha ao modelo 
teleológico e organicista da escolástica. Esse período, 
inaugurado pelo Renascimento, representa uma profunda 
mudança na busca dos fundamentos filosóficos do 
conhecimento. Entre os representantes desse 
movimento, Descartes pode ser apontado como um dos 
principais pensadores. Em sua reflexão renuncia àqueles 
conhecimentos tradicionais que mostravam equívocos e 
procura, através da instituição de um novo Método, 
verdades que sejam inquestionáveis. No presente artigo 
procuraremos apontar como Descartes, partindo de uma 
dúvida metódica, chega a primeira certeza clara e 
evidente, cristalizada na frase “penso, logo existo”. Após 
procuraremos mostrar como essa reflexão inicia o 
período conhecido como modernidade. 
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porque, tudo o que está presente, não supre mais as necessidades. O homem 
então sai de sua condição estática e vai em busca de melhorias. Isso é 
possível, porque o homem é um ser pensante capaz de duvidar daquilo que lhe 
é apresentado. Na busca por novos anseios, o homem busca novas verdades 
que reflitam aquilo que ele é ou julga coerente. Em suma, o homem tenta se 
redescobrir em sua realidade. Essa redescoberta depende de sua capacidade 
de enxergar racionalmente e claramente o que lhe circunda.  

Descartes, ao propor a dúvida metódica, propõe novas perspectivas 
para o homem enxergar a si e tudo que o constitui. Seus métodos não são 
apenas imposições engessadas, mas sim, meios sutis, porém sólidos de 
permitir ao homem alcançar novas visões e conceitos importantes para o seu 
desenvolvimento.  

 
 

A busca da verdade antes de Descartes 
  

Segundo Chaui (2008), o desejo pela busca da verdade se manifesta 
desde cedo nas pessoas. O desejo de pertencer a um grupo ou ambiente é 
fundamental. Para que ocorra esse processo de reconhecimento em dado 
contexto, é uma necessidade do homem, crer que as coisas são exatamente 
segundo sua percepção.  Durante sua história, o homem vela suas crenças e 
as cristaliza. O dogmatismo faz com que crenças e opiniões tornem-se 
verdades absolutas. 

Deste modo, quando as verdades estão todas estabelecidas e ganham 
um caráter de completude, não há porque existir dúvidas e tão pouco ir em 
busca de novas perspectivas, já que o conhecimento existente já é suficiente 
para suprir todas as necessidades. Essa pode ser encarada como uma 
condição de conforto, em que o homem se abstém de seu papel de agente 
transformador, que vai em busca daquilo que está além de seu domínio. A 
busca pela verdade essencial das coisas faz com que a história da humanidade 
ganhe dinamismo, pois quando se busca por algo novo, altera-se uma dada 
configuração que é acrescida de novos conhecimentos. 

Para Chaui (2008), vários fatores podem despertar a busca pela 
verdade. Essa busca ocorre de formas distintas em cada fase da vida. Busca-
se pela verdade, por exemplo, quando ocorre uma decepção, situação de 
perplexidade, insegurança, ou com o surgimento da dúvida. Esse conjunto 
motivacional impulsiona o homem a sair de uma condição estática em busca de 
certezas. Entretanto, esses não são os únicos motivos para essa busca.  O 
homem que não aceita crenças e certezas estabelecidas e vai em busca da 
compreensão do sentido real das verdades impostas, tem uma atitude 
filosófica. Esse descontentamento, é partilhado por nomes relevantes dentro da 
filosofia, como Sócrates e Descartes.  

Descartes é considerado o pai do modernismo. Expõe que a verdade 
pode ser descoberta a partir das próprias avaliações, reflexões e julgamentos 
do ser sobre si. Entretanto, é necessário entender que nem sempre foi possível 
o homem se posicionar diante do mundo, como ser fundamental e essencial 
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para o desenvolvimento da história. Pode-se dizer, que esse foi um direito 
adquirido ao longo do tempo, através de quebras de paradigmas. Marcondes, 
(2008, p.14) pontua sobre o conceito de modernidade que conhecemos hoje, 
para ele, 

O conceito de modernidade está sempre relacionado para nós 
ao “novo”, àquilo que rompe com a tradição. Trata-se, portanto, 
de um conceito associado quase sempre a um sentido possível 
de mudança, transformação e progresso.  

 
Essa ideia de progresso e transformação, para Marcondes (2008), 

posiciona o individuo como sujeito atuante e indispensável na busca pela 
verdade. Sabe-se que nem sempre foi assim. A realidade, é que nos períodos 
que antecedem o modernismo, o homem não assumia um caráter central e 
fundamental na tomada de decisões transformadoras.  

No período Antigo e Medieval, havia uma visão teocêntrica. O mundo 
era regido pelas leis religiosas e os homens deveriam apenas respeitar tais 
leis. Com o Renascimento, o desejo por modificações em uma realidade, torna-
se evidente. Já não se pode mais viver em uma sociedade pautada em leis, e 
regras instituídas pelo cristianismo e hierarquias. O humanismo presenteia o 
homem com a condição de ser central, ativo e atuante. O homem já não 
precisa apenas aceitar tudo aquilo que lhe é imposto. A ele, designa-se poder e 
voz. Pode-se falar então, de Um Renascimento Humanista. (MARCONDES, 
2008)  

Marcondes, (2008, p. 147) expõe que,  
 

A rejeição da tradição escolástica, do saber adquirido, da 
autoridade imposta pelos costumes e pela hierarquia, em favor 
de uma recuperação do que há virtuoso e espontâneo na 
natureza humana individual, ponto de partida de uma nova 
ordem, são partes centrais do ideário humanista.  

 
Durante a Idade Média, eram frequentes os conflitos religiosos. A 

Reforma Protestante foi extremamente importante no processo de contestação 
e ruptura perante a igreja católica. Lutero, figura preponderante na Reforma 
Protestante, repudia a autoridade institucional da igreja, bem como uma 
tradição abarrotada de imposições sufocantes e nada liberais. Assim, os 
homens não são vistos como seres individuais possuidores de consciência e 
capazes de irem à busca de seus anseios. São capazes de conhecer sua 
própria verdade. (MARCONDES, 2008) 

Tais transformações na Idade Média, que resultaram na Modernidade, 
são na verdade, um arranjo de situações e de descobertas de vários 
pensadores de diferentes campos. Por exemplo, a contribuição significativa de 
Copérnico que rompe com o sistema geocêntrico e apresenta o heliocentrismo, 
o que é um choque para o homem antigo medieval que precisa readequar sua 
forma de se enxergar e adequar suas crenças no mundo. (MARCONDES, 
2008) 
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Contribuições de Descartes 
  
 Os conflitos, e consequentemente, as transformações ocorridas na Idade 
Média, repercutiram no surgimento de um novo período na história, a 
Modernidade. As diversas transformações científicas e sociais instigaram o 
surgimento de novas formas de pensamento. As mudanças ocorridas nesse 
período abalaram as estruturas banhadas de verdades construídas, até então. 
Por isso, foi necessária uma nova avaliação dos fatos existentes para que 
novos caminhos fossem adotados. 
 René Descartes, considerado o pai da modernidade, ao final de seus 
estudos, encontra-se em uma situação de insatisfação com aquilo que havia 
aprendido. Emaranhado de incertezas, busca a solidez para as novas 
situações do momento, como forma de se reconhecer verdadeiramente e se 
reestabelecer em um dado contexto. É exposto por ele:  
 

Encontrei-me tão perdido entre tantas dúvidas e erros que me 
parecia que, ao procurar me instruir, não alcançara outro 
proveito que o de ter descoberto cada vez mais a minha 
ignorância. (REALE; ANTISERE, 2004, p. 286).  

 
Segundo Reale e Antisere (2004), nessa insatisfação interna e através 

da percepção da abertura de novos horizontes filosóficos, Descartes percebia a 
falta de um método que pudesse ordenar pensamentos e servisse de 
fundamentação prática. Esse novo método, indicava a necessidade de uma 
nova visão em busca do saber, um tipo de conhecimento que deveria ser 
pautado em uma totalidade real e não abstrata. Descartes, então, enfatiza a 
importância do fundamento para alcançar o saber.  

De acordo com Reale e Antisere (2004), o método proposto por 
Descartes, para alcançar um conhecimento fundamentalmente verdadeiro, era 
norteado por regras. Estas normas ou regras constituem o caminho verdadeiro 
para o conhecimento de todas as possibilidades de conhecimento existentes.  

As quatro regras propostas, são expostas no Discurso sobre o método 
de Descartes.  

 
1) a evidência racional, que se alcança mediante um ato 

intuitivo que se auto fundamenta;  
2) a análise, uma vez que para a intuição é necessária a 

simplicidade, que se alcança mediante a decomposição do 
complexo em partes elementares; 

3) a síntese, que deve partir de elementos absolutos ou não 
dependentes de outros, e proceder em direção aos 
elementos relativos ou dependentes, dando lugar a uma 
cadeia de nexos coerentes; 

4) o controle, efetuado mediante a enumeração completa dos 
elementos analisados e a revisão das operações sintéticas. 
(REALE; ANTISERE, 2004, p.288) 
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Essas regras, se seguidas, garantem a clareza de pensamentos e 
evitam equívocos que possam comprometer a busca de um saber pautado na 
verdade. É importante que elas sejam retomadas, se necessário até que se 
atinja a clareza sobre os fatos racionalmente. 
 
 
 O sujeito como critério da verdade 
  
 Conforme Reale e Antisere (2004), uma vez estabelecidos os métodos 
de Descartes, estes só tem validade se servirem como auxilio para a 
incansável busca pela verdade. Então, a única certeza que Descartes possui, é 
que pode duvidar de suas próprias concepções tidas como verdadeiras. 
Enquanto a dúvida for eminente, os métodos propostos por Descartes devem 
ser utilizados. Em outras palavras, tudo aquilo que se possa duvidar deve ser 
caracterizado como falso para que se possa chegar a algo verídico.  
 É possível observar, que a dúvida proposta por Descartes, trata-se de 
uma dúvida metódica, diferente daquela exposta pelos céticos, que colocava 
em xeque determinadas questões e não ofereciam nenhum caminho para um 
esclarecimento acerca destas.  
 Duvidar é essencialmente importante para Descartes, para a obtenção 
de certezas, da verdade. Descartes após ter posto tudo em dúvida, percebe a 
necessidade de ser algo, pois não poderia duvidar de sua própria existência, 
assim como dos demais homens. É nesse momento, que a célebre afirmação 
de Descartes surge: “Penso, logo existo” ou “Cogito, ergo sum”. Essa 
afirmação, caracteriza o homem como um ser pensante e revela sua 
capacidade de refletir sobre sua própria existência  (REALE; ANTISERE, 2004) 
 Para Reale e Antisere (2004), na busca substancial de sua existência, 
Descartes expõe o conceito de res cogitans. Aqui, o homem não delimita o 
pensar e o ser. Ele fala de uma realidade pensante em que para haver 
completude o homem não deve dissociar pensamento e ser, pois é um ser 
necessariamente pensante. Ou seja, depende do homem, de sua capacidade 
interna, através do pensamento, de incitar-se, duvidar e buscar a verdade.  
  
 
As consequências do pensamento de Descartes  
 
 Sabe-se que um dos papeis da filosofia é dar clareza aos fatos. Essa 
ideia não surge sem fundamento. Descartes ao instigar a dúvida, como meio de 
alcançar a verdade, torna a filosofia gnosiologia, ou seja, atribui a Filosofia a 
preocupação com a validade de um conhecimento e extingue seu caráter 
ligado inteiramente ao ser. (CHAUI, 2008; REALE; ANTISERE, 2004) 
 A filosofia então passa a encarar a responsabilidade de fazer com que a 
clareza e a distinção dos dados, tornem-se evidentes. A partir dai outras 
ferramentas para tanto, tornam-se obsoletas. O foco desse novo meio de 
conquistar o saber, passa a ser a consciência humana e a racionalidade, tudo 
deve ser norteado para que se busque a clareza e a distinção de algo. Um 
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período nebuloso é deixado para trás, dando espaço a um novo período com 
novas perspectivas de pensamento em que o conhecimento ganha um caráter 
humanizado: A modernidade. (MARCONDES, 2008; REALE; ANTISERE, 
2004) 
 Na busca da verdade evidenciada, Descartes descreve um método 
universal, ou seja, que cabe a qualquer ciência. Assim, sua critica central ao 
saber matemático que anteriormente dizia que esta não poderia ser vista como 
modelo do saber já que possuía métodos unitários, agora torna claro que deve 
seguir esse método universal, que por não particularizar situações, tem maior 
abrangência. (REALE; ANTISERE, 2004) 
 Ao particularizar situações, reduzimos muito determina questão. No meio 
disso, perdem-se dados essenciais para alcançar o conhecimento sobre algo. 
Portanto, ao universalizar, conseguimos enxergar a totalidade das coisas e ir 
em busca de seus fundamentos concretos e que servem realmente como base 
na busca pela verdade.  
 
 
Considerações finais 
 
 É notória a contribuição de Descartes para a nova visão formulada no 
Modernismo, período este marcado por grandes revoluções em vários âmbitos. 
Descartes é um grande e importante nome para o século XX, século este que 
representa grandes transformações significativas para a humanidade. 
 Através da busca metódica de Descartes em descobrir a verdade, pode-
se dizer que a busca pela descoberta do homem de se ver como ser possuidor 
de saber e de conhecimento estabelece-se então. É necessário entender, que 
para isso acontecer, a história foi ganhando novas visões desde o 
Renascimento, período este crucial para a Modernidade.  
 O homem dá o significado de todas as coisas e por consequência, 
significa a si. O homem moderno ganha um papel de autonomia e usa esta 
autonomia para caracterizar-se como ser pensante e atuante. O homem ganha 
uma nova forma de investigar a si e ao mundo. 
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