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EMENTA (parte permanente) 

Estudo de um ou mais autores clássicos e/ou temas fundamentais do Grande 

Racionalismo filosófico (Descartes, Espinosa, Malebranche, Leibniz). 

 

PROGRAMA (parte variável) 

O Problema da liberdade na filosofia de Descartes 
 

  No presente curso propomos abordar o problema da liberdade na filosofia de 

Descartes, centrando-nos na ambiguidade entre uma concepção de liberdade que ora se 

apresenta como livre arbítrio – entendido como poder de opostos –, ora se apresenta como 

espontaneidade – adequação entre a vontade e o entendimento humanos. Pretendemos 

tratar tal questão segundo a hipótese de que esta ambiguidade reflete a oscilação, que 

entendemos ser traço marcante do pensamento cartesiano, entre o privilégio dado à 

autonomia humana e aquele concedido à inserção do homem na ordem da criação. 

De fato, para além da afirmação de um poder humano absoluto de escolha, a 

liberdade envolve, em Descartes – no que ela tangencia o problema do conhecimento ou da 

possibilidade de evitar o erro –, certa prevalência do entendimento sobre a vontade e, nesse 

sentido, a determinação da vontade humana infinita por seu entendimento finito. É certo que 

essa prevalência do entendimento sobre a vontade não denotaria uma divisão no interior 

mesmo do eu, mas, ao contrário, apontaria para uma unidade maior, aquela, justamente, da 

indissociabilidade entre vontade e entendimento existente no âmbito do Criador e a que a 

criatura humana – imagem privilegiada de seu criador - naturalmente tenderia. Tal 

concepção envolveria, portanto, uma caracterização de liberdade como espontaneidade, ou 

acordo dos atos do homem com sua própria natureza, ela própria harmonizada na unidade 

indissociável de uma vontade que emula o entendimento e de um entendimento que ilumina 

a vontade.  

Nesse sentido, acreditamos poder dizer que,segundo a concepção da liberdade 

como espontaneidade, é o acordo do homem com a ordem divina – na qual ele foi criado e 

da qual ele ganha sua natureza – que o faz livre, ao passo que, na concepção da liberdade 

como poder absoluto de escolha – na medida justamente em que tal poder garante que se 

possa escolher até mesmo contra Deus e a ordem divina – é a autonomia humana que se 

impõe. 



De um lado, portanto, afirmação do ponto de vista humano que, de resto, colocaria o 

homem como um observador estático e exterior às possibilidades que lhe são apresentadas 

em um mundo criado e as quais ele deve afirmar ou negar. De outro lado, ênfase na 

realização da ordem divina pela qual, ao contrário, o homem seria menos passível de ser 

caracterizado como este “ponto fora da curva”, este observador exterior aos 

acontecimentos, e mais como uma criatura engajada em um movimento, justamente aquele 

movimento emulado pela vontade no sentido da compreensão da ordem de criação na qual 

ele está inserido e no qual sua liberdade, enquanto harmonia com sua natureza, 

espontaneidade, se realizaria. 

É assim que propomos a discussão de tais questões, a partir da análise dos textos 

cartesianos em que elas são expostas e à luz de alguns de seus comentários clássicos, 

entre eles os de Étienne Gilson, Jean Laporte, Ferdinand Alquié e Lívio Teixeira.  

 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 

    Aulas expositivas e seminários. 

 

FORMAS DE AVALIAÇÃO 

Dissertação sobre tema a ser definido. 
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