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COMPÊNDIO MUSICAL DE DESCARTES: 
CLAREZA E DISTINÇÃO NA ESTÉTICA 
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Resumo: O artigo analisa a obra Compendium Musicae (1618) de Descartes, tendo como 
eixo o racionalismo estético intrínseco a ela. Ele compreende música como tendo a 
finalidade de provocar paixões e movimentos na alma, mas para isso utiliza a razão como 
meio de análise do som, que é meio utilizado pela música, para chegar a regras 
estilísticas para a composição musical. Dessa forma, possibilita-se analisar o 
racionalismo estético na música como o próprio desenvolvimento da razão na 
modernidade, não somente como núcleo epistêmico, mas também como núcleo estético. 
 
Palavras-chave: Descartes; música; racionalismo estético; estética; filosofia, modernidade 
 
 
INTRODUÇÃO 
 

Esta pesquisa se origina da busca de compreensão do processo de 
estabelecimento do racionalismo no século XVII, centrando-se no domínio da 
estética, onde, a princípio, este domínio estaria mais ligado à sensibilidade do que 
a razão, mas com o desenvolvimento do racionalismo estético, torna-se necessário 
compreender esse processo. 

A obra Compendium Musicae (1618), de Descartes, merece reflexão porque 
expressa o racionalismo estético francês do século XVII, em sua assimilação da 
ideia de belo com a ideia de verdade (BAYER, 1978), onde o belo se expressa 
através da clareza e distinção que regem a obra de arte, sendo o prazer estético 
derivado dessa organização racional da obra e não somente da sensibilidade.  

Nesta obra, Descartes realiza uma investigação sobre música através das 
relações matemáticas entre os sons, considerando-as como geradoras dos efeitos
nos sentidos do sujeito que aprecia a obra musical. O autor compreende a música 

                                                           
1 Graduando em Filosofia pela Faculdade de Humanidades e Direito da Universidade Metodista 
de São Paulo. Trabalho de Conclusão de Curso com vistas à obtenção de grau de Licenciatura em 
Filosofia, sob a orientação Prof. Dr. João Epifânio Regis Lima. 
2 Possui doutorado em Filosofia pela Universidade de São Paulo, na área de Estética (2002), 
mestrado em Psicologia pela Universidade de São Paulo - Instituto de Psicologia (1995) e 
graduação em Ciências Biológicas pela Universidade de São Paulo - Instituto de Ciências 
Biológicas (1986), Atualmente é professor titular da Universidade Metodista de São Paulo. Atua 
também no Ensino Médio (Colégio Bandeirantes). Tem experiência na área de Filosofia, com 
ênfase em ESTÉTICA e HISTÓRIA DA ARTE, atuando também em FILOSOFIA DA CIÊNCIA. 
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como tendo a finalidade, através do som, “[...] de deleitar e provocar-nos paixões 
diversas [...]” 3 (DESCARTES, 2001, p. 55), mas utilizando a razão tanto para 
investigar esse processo, como para organizar a própria composição musical. 
Veremos que a forma como o autor realiza esta pesquisa segue o modelo 
geométrico, como faz em obras como o Discurso do Método (1637) e as Meditações 
Metafísicas (1641). 

Assim, nosso objetivo com este estudo é compreender como o autor analisa 
a música compreendendo-a como tendo a finalidade de movimentar afetos, 
paixões no sujeito através do som, mas utilizando-se da razão como faculdade de 
compreensão das relações entre os sons e, ao mesmo tempo, propondo que é a 
organização racional e criteriosa destes sons que permite o movimento de afetos e 
paixões no sujeito. 

Para tanto, o texto que se segue está organizado em três seções principais. 
A primeira delas (O racionalismo estético francês do século XVII) tem como 
objetivo colocar um panorama geral sobre o uso da razão como núcleo estético das 
artes. 

A segunda seção (A razão cartesiana) concentra-se em descrever a maneira 
como Descartes compreende a razão, tendo como fio condutor o critério de clareza 
e distinção. 

Na terceira seção (Compendium Musicae), e suas subseções, há uma 
análise de cada seção do texto em como expressam elementos do racionalismo 
estético, e de sua organização, que é semelhante à de suas obras mais conhecidas, 
onde, primeiramente, há um processo de busca por um fundamento, para então 
deduzir as consequências deste fundamento para compreensão dos problemas 
discutidos na obra. 

Na última seção (A influência do Compendium Musicae), há uma breve 
reflexão sobre a influência desta obra na música e na modernidade em geral. 
 
O RACIONALISMO ESTÉTICO FRANCÊS DO SÉCULO XVII 
 

Este foi um momento em que as artes apresentaram a razão como núcleo 
estético simultaneamente ao processo de estabelecimento da razão como núcleo 
epistêmico.  

A ideia de arte e belo “[...] consistem essencialmente na representação mais 
direta, mais pura, mais clara e mais distinta da verdade” (BAYER, 1978, p. 129). 
Neste contexto, divide-se o homem em duas esferas, a da sensibilidade e da 
racionalidade, sendo esta considerada como superior à outra, e, portanto, deve-se 
dirigir a sensibilidade através da razão, subordinando as artes às regras e leis de 
caráter racional. 

                                                           
3 Foi utilizada uma tradução espanhola da obra, sendo as citações traduções nossas. 
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Não é de se estranhar que Descartes, como fundador da razão moderna, ao 
debruçar-se sobre a música, também expressará as ideias de mensuração, medida 
e proporção, mediadas por critérios de clareza e distinção, como se verá adiante. 

É importante ressaltar que nesta época mantêm-se uma clara divisão entre 
o músico teórico, o que compõe e reflete sobre música; e o músico prático, que 
efetivamente executa a obra música (FUBINI, 2008). 
 
A RAZÃO CARTESIANA 
 

Descartes, em seus estudos no colégio jesuíta de La Flèche, estudou Lógica, 
compreendida como os procedimentos silogísticos, ou seja, procedimentos 
linguísticos para inferir uma conclusão partindo-se de duas premissas como 
maneira de demonstrar uma proposição, mas a qual ele considerava “[...] 
completamente estéril” (SILVA, 2006, p. 30), por ser uma técnica útil para expor 
conhecimento, mas não no processo de investigação. Devido a este caráter, desde 
o colégio, Descartes teve preferência pela matemática (GAUKROGER, 1999; 
RODIS-LEWIS, 1995), pois seu método permite a perscrutação de novas verdades 
de maneira clara e distinta. 4 

Como a matemática tem aplicações específicas aos números e formas 
geométricas, a grande busca do autor é conseguir utilizar a matemática para 
explicar fenômenos físicos, para além da utilização da ideia de clareza e distinção 
no uso da linguagem. 5 

A ideia de clareza e distinção em Descartes tinha o sentido de “[...] nada 
incluir em meus juízos que não se apresentasse tão clara e tão distintamente a 
meu espírito, que eu não tivesse nenhuma ocasião de pô-lo em dúvida” 
(DESCARTES, 1973a, p. 45). Todo o método cartesiano busca chegar até ideias 
que apresentam clareza e distinção, que, à semelhança da geometria, são 
apreendidas de maneira simples e imediata (SILVA, 2006). Partindo de tais 
ideias, podem-se formular ideias mais complexas, mas desde que amparadas por 
este sedimento. 
 
COMPENDIUM MUSICAE
 

Esta é uma obra de juventude, escrita em 1618 devido ao contato de 
Descartes com o físico e matemático Isaac Beeckman (GAUKROGER, 1999; 
                                                           
4 Segundo Gaukroger (1999), a crítica de Descartes teria origem na maneira como o silogismo era 
explicado pelos manuais jesuítas, que seria uma teoria psicológica para regular o pensamento, 
dessa forma, composta de regras exteriores ao próprio processo do pensamento, ou seja, “[...] uma 
explicação de como a mente deveria funcionar” (GAUKROGER, 1999, p. 83). 
5 Na obra Regras para a Direção do Espírito (1628), principalmente na terceira regra, vemos o 
autor utilizando exemplos matemáticos para explicar os termos intuição e dedução, o que 
Gaukroger (1999) aborda como o processo de busca do método que resultará em seu Discurso do 
Método (1637). 
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RODIS-LEWIS, 1995). Esta obra fora publicada postumamente e, mesmo sendo 
anterior aos textos em que Descartes expõe seu método, já se podem ver 
elementos de clareza e distinção em sua análise da música. 

Nos próximos tópicos, será analisado o racionalismo estético expresso pelo 
autor em cada seção do texto. 
 
SEU OBJETO É O SOM 
 

No título da seção, o autor aponta o som como sendo o objeto da música, 
dizendo que sua finalidade é “[...] deleitar e provocar-nos paixões6 diversas” 
(DESCARTES, 2001, p. 55). Ao colocar no próprio som o objeto de análise, o autor 
demonstra que seguirá por uma análise de algo que pode ser mensurável, mesmo 
tendo o objetivo de provocar paixões, o que se relaciona diretamente à 
sensibilidade. Destarte, mesmo a música, sem seu papel de provocar paixões, 
pode receber uma análise racional, o que expressa o racionalismo estético do 
século XVII no próprio início de seu texto. 

Em seguida, o autor coloca duas propriedades do som como responsáveis 
por provocar as paixões, que são a duração ou tempo, ou seja, o tempo em que um 
som é produzido, e a altura, ou seja, a propriedade do som ser mais grave ou mais 
agudo. Estas duas propriedades escolhidas são possíveis de serem medidas, ou 
seja, analisadas de maneira clara e distinta. 
 
CONSIDERAÇÕES PRÉVIAS 
 

O autor começa lembrando seu leitor que todo sentido pode provocar algum 
prazer, mas para isso o objeto deve ter certa proporção em relação ao sentido 
correspondente. Exemplifica com o estrondo dos mosquetes ou dos trovões, que 
não seria apropriado à música por prejudicar o ouvido. 

Além desta proporção, ele continua trazendo o elemento de clareza do 
objeto, o qual não deve ser tão complexo a ponto de o sentido não conseguir 
distinguir com clareza suas linhas. Também comenta que o sentido percebe 
melhor o objeto em que a diferença entre suas partes é menor, e para quanto 
maior a proporção entre as partes, maior a clareza do objeto.  

Esta proporção, segundo o autor, necessita ser aritmética e não geométrica, 
já que a primeira – a qual exemplifica com linhas desenhadas – tem diferenças 
proporcionais, ou seja, podem ser claramente diferenciadas, diferentemente das 
proporções geométricas que não podem ser apreendidas com clareza pelos 
sentidos. 

Dessa maneira, o critério de clareza realiza-se na arte em conjunto com o 
critério da proporção aritmética, com a qual as partes do objeto são organizadas. 

                                                           
6 O termo utilizado na edição na edição original para paixões, em latim, é affectus. 
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Mesmo assim, o autor adverte que “[...] os objetos dos sentidos mais agradáveis ao 
espírito” (DESCARTES, 2001, p. 60)7 não são nem os percebidos com muita 
facilidade, o que naturalmente atrai os sentidos, nem aqueles percebidos com 
muita dificuldade, que cansam o próprio sentido. Vemos nesta consideração a 
exigência do equilíbrio, outro elemento característico do racionalismo estético do 
século XVII. 

Em seguida, ele assinala que a variedade é sempre agradável, e coloca 
estas considerações como prévias ao desenvolvimento do texto, antes de analisar 
a propriedade da duração. 

Tais considerações formam o fundamento racional para a análise 
pormenorizada de cada propriedade do som, de forma que cada sessão dialogará 
metodicamente com estas considerações. Tal modo de proceder é fruto direto do 
modelo geométrico por lembrarem o processo de demonstração de um teorema da 
geometria, à semelhança do que é feito nas Meditações Metafísicas (1641).  

DO NÚMERO OU TEMPO A SER OBSERVADO NOS SONS 
 

Partindo das considerações prévias, o tempo musical é concebido como 
unidades iguais que se repetem, onde estas unidades podem ter uma divisão 
dupla ou tripla, seguindo as ideias previamente colocadas, ou seja, de proporções 
aritméticas e simples para melhor apreensão pelos sentidos. Daí ele comentar 
que se estas medidas fossem desiguais não seriam facilmente reconhecidas pelo 
ouvido, e a divisão em cinco partes levaria a grandes problemas para cantá-las. 

Ao perguntar-se sobre a possibilidade se usar quatro divisões de uma 
unidade, ou mesmo oito, ele nega seu uso por não serem números primos entre si, 
mas somente múltiplos. Também avança a discussão colocando que ao se colocar 
uma unidade inteira seguida por dois sons que, juntos, equivalem a metade da 
unidade, têm-se uma proporção matemática que torna possível seu uso, agora, ao 
seguir de uma unidade inteira um som que equivale a um quarto desta unidade, 
perde-se a proporção, portanto, não permitindo o seu uso. Desta análise, vemos 
que é a ideia de proporção e clareza, já que se utilizam proporções simples, pois 
são mais bem apreendidas pelos sentidos, segundo o autor. 

Ele realiza uma análise onde o tempo é marcado por uma percussão – na 
época, os músicos ensaiavam com uma batida constante realizada pelo regente 
batendo uma madeira no chão, em épocas mais recentes, passou-se a utilizar a 
batuta para o mesmo fim – que se expressa no instrumento. Ele exemplifica com 
a flauta, começando a executar a música com um somam pouco mais forte, o que 

                                                           
7 É interessante notar que o fundamento da subjetividade já ronda o pensamento de Descartes, 
mesmo de maneira incipiente comparado ao Discurso do Método (1637) e as Meditações 
Metafísicas (1641). 
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convencionou chamar de acentuação rítmica, de maneira a tornar claro ao ouvido 
o tempo musical, trazendo clareza na experiência estética. 

O autor também propõe que esta marcação do tempo musical leva o corpo a 
movimentar-se, mas não somente pelo movimento do ar, mas por impulsionar 
nosso espírito, levando-nos à dança. Neste ponto, traz o elemento de clareza e 
distinção para compreensão da dança. 

Ele também sugere que medidas mais lentas, ou seja, ritmos mais lentos 
levam a tristeza, languidez, medo, soberba, entre outros; ao mesmo tempo 
propondo que medidas mais rápidas levam a alegria e paixões mais vivas. Como 
ele não tem maiores conhecimentos sobre os movimentos da alma, prefere não 
dizer mais nada sobre a influência do ritmo sobre as paixões, mas não deixa de 
enfatizar que o tempo tem tamanho efeito que sua medida por si mesmo pode 
produzir qualquer prazer, exemplificando com o tambor militar. 
  
DA DIVERSIDADE DOS SONS RELATIVOS AO AGUDO E AO GRAVE 
 

Deste ponto em diante, Descartes analisará a propriedade da altura do 
som, da qual derivam-se as notas musicais, por ser a propriedade do som que 
permite sons graves e agudos. 

Ele divide esta diversidade em consonância, sons emitidos 
simultaneamente por vozes ou instrumentos diferentes; graus, que são sons 
emitidos sucessivamente por uma mesma voz – pode-se lembrar da melodia como 
exemplo; e as dissonâncias, que diferem das consonâncias pelo efeito não tão 
agradável ao ouvido. Para haver equilíbrio, ele considera que a diversidade de 
sons nas consonâncias deve ser menor que nos graus, para não cansar o ouvido 
por aqueles serem emitidos simultaneamente. Em relação às dissonâncias, 
propõe analisar sua diferença com os graus que são permitidos quando em 
relação. 

Ele passará a sessões específicas para cada um dos casos. 
 
DAS CONSONÂNCIAS 
 

Inicialmente, ele assinala que não considera o uníssono – que ocorre 
quando duas ou mais vozes ou instrumentos emitem o mesmo som – como 
consonância, já que entre eles não há relação de grave ou agudo, mas que esta se 
relaciona com as consonâncias à semelhança da unidade que se relaciona com os 
números. 

A posição acima advém de que na relação de grave e agudo, o grave tem 
predominância, pois em si mesmo, o som grave contém as notas agudas. Ele alude 
ao fato de, ao tocar uma corda grave no alaúde, as cordas agudas em intervalos de 
oitava ou de quinta vibrarem espontaneamente. Partindo dessa experiência, ele 
propõe que, ao dividir a corda em partes iguais, trazendo novamente as 
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considerações iniciais sobre a proporção aritmética em unidades iguais, derivam-
se os sons das demais cordas. 

Ao dividir o comprimento de uma corda por dois, têm-se o intervalo de 
oitava, a primeira das consonâncias; ao dividir-se o comprimento da corda por 
três partes iguais, surgem três sons agudos, as consonâncias de décima-segunda e 
de quinta. Ele comenta poder dividir em mais partes, em quatro, cinco ou seis, 
mas que se continuasse dividindo, o ouvido não distinguiria claramente as 
diferenças entre estes sons. 

Isso mostra que, ao partir das mesmas regras inicias, como feito com o 
tempo, têm-se de maneira clara e distinta a organização dos intervalos musicais, 
partindo da ideia de proporção aritmética de unidades iguais, mas tendo o 
equilíbrio de respeitar os limites do ouvido na percepção dos sons, para haver 
clareza na apreensão do objeto pelo sentido da audição. 
 
DA OITAVA 
 

Primeiramente, Descartes descreve experiências com a flauta e o alaúde 
para provar que, ao escutar um som grave, tanto sua oitava está presente de 
maneira discreta como ao soar dois sons em relações de oitava, a nota mais grave 
soa com maior intensidade. Estes dados empíricos somente corroboram o que 
autor analisou no item anterior através das proporções. 

Para isso, ele voltará a dividir proporcionalmente uma corda, tanto 
explicando o efeito descrito acima como mostrando como as divisões proporcionais 
da corda geram as demais consonâncias, inclusive possibilitando a classificação 
destas consonâncias. 

Ele divide uma corda em três partes iguais e, com isso, têm-se a quinta, em 
um terço da corda, e a duodécima com dois terços. Ao analisar as proporções 
dessa divisão da oitava em três partes, percebe-se que a duodécima é a união de 
uma quinta com uma oitava. Desta maneira, a quinta torna-se uma derivação 
racional da oitava. Ele também percebe que, ao manter-se a proporção, mesmo 
duplicando, como em divisões por seis e por nove, também derivam outras 
quintas e duodécimas. Da mesma maneira, ao dividir-se a oitava em dois, ou seus 
múltiplos quatro e oito, também oitavas são geradas.  

Destas divisões ele classifica que cada consonância gera três espécies 
diferentes: a primeira simples, a segunda formada de uma simples e uma oitava e 
a terceira, de duas simples e duas oitavas. Ele não continua o processo, pois os 
números de proporções se multiplicariam excessivamente, o que romperia a regra 
inicial do equilíbrio perante os sentidos. 
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Continuando o processo de derivação de consonâncias, ele chega à terça 
maior8, na proporção quatro por cinco; na quarta, na proporção três por quatro; 
nas sextas maiores, na proporção três por cinco; nas terças menores, na proporção 
cinco por seis; e nas sextas menores, na proporção cinco por oito. 

 Estes intervalos funcionam de maneira diferente na sua relação numérica, 
pois enquanto as proporções de quintas e oitavas, mesmo se duplicadas, 
continuam a gerar estes intervalos, nesse caso pode-se duplicar somente o 
segundo número da proporção, o que Descartes analisa, dentro de seu método de 
dividir a consonância de oitava em unidades iguais para daí derivarem outras 
consonâncias, como sendo consonâncias por acidente. 

O autor demonstra preocupação de que sua organização numérica seja 
somente fruto de sua imaginação, então busca uma experiência empírica com o 
alaúde, ou qualquer instrumento, na qual, ao tocar uma corda grave, esta faz 
ressoar cordas mais agudas desde que estejam em intervalos de oitava e de 
quinta. 

Novamente, o elemento empírico serve somente como argumento, sendo 
prioritariamente importante ao autor a própria relação matemática nas 
proporções. Daí ele poder classificar as consonâncias em perfeitas, a quinta e a 
oitava; e em imperfeitas, todas as demais, sendo as perfeitas diretamente 
derivadas da oitava e as imperfeitas derivadas por acidente. 

Para continuar sua argumentação, o autor traça uma linha representando 
uma oitava e transformando-a em círculo, compondo círculos com todos os 
intervalos, mas de maneira que, ao vê-lo, vemos o diapasão, tido como sinônimo 
da oitava no centro, e, em volta tendo os demais intervalos, mas dentro das 
proporções, demonstrando agora, por meio de um desenho geométrico9, que cada 
intervalo é somente uma proporção interna da oitava. 

Daí ele classifica todas as consonâncias também em três gêneros: o 
primeiro deriva-se do uníssono, que são as oitavas; o segundo nascem da divisão 
da própria oitava em razões iguais, sendo estas as quintas e quartas; e o terceiro 
é derivado das divisões da própria quinta, ou seja, todas as demais consonâncias. 

Toda esta classificação relaciona-se diretamente com a prática musical da 
época10, onde as consonâncias de oitava e de quinta eram usadas de maneira 

                                                           
8   Na tradução que estamos utilizando, utiliza-se o termo espanhol de ditono, que pode ser 
traduzido por dois tons. Como em português utiliza-se normalmente o termo terça maior para 
falar do intervalo de dois tons, demos preferência pelo uso deste termo. 
9 Convém esclarecer que este desenho não tem um caráter meramente ilustrativo em sua 
argumentação, a possibilidade de representar a relação dos intervalos de maneira geométrica é 
uma prova da possibilidade do uso da razão, à semelhança da geometria, para a explicação dos 
efeitos da música. 
10 Não é o objetivo de o presente artigo analisar a relação desta obra com a prática musical da 
época, ou mesmo colocá-la em debate com outros tratados teóricos. A alusão à época tem o objetivo 
de esclarecer a necessidade do autor de relacionar as demais consonâncias com a oitava e a 
quinta. 



230 
 

 

prioritária em relação às demais. Tal prática não fora derivada de uma explicação 
racional de caráter universal, sendo práticas correntes nas diversas escolas da 
época.  
 
DA QUINTA 
 

Ao entrar na análise da quinta, o autor partirá das considerações prévias 
sobre o equilíbrio, em nem usar aquilo que cansa o sentido nem aquilo que se 
apresenta com muita facilidade ao sentido, buscando um equilíbrio entre estes 
extremos. 

No caso da quinta, como ela pertence ao segundo gênero de consonâncias, 
estando, portanto, em posição central, daí uma explicação racional para o seu 
maior uso e de ser mais agradável aos ouvidos. 

Como ele classificou a quinta no gênero de consonância, mas dividida em 
três espécies diferentes, recomenda a utilização da duodécima, por ser a segunda 
espécie da consonância de quinta, e, portanto, está entre as demais satisfazendo a 
regra do equilíbrio, constante nas considerações prévias. 

Levando em conta a possibilidade de receber uma contra-argumentação de 
que há momentos em que se usa somente a consonância de oitava, como quando 
duas pessoas cantam uma voz aguda e outra grave dentro deste intervalo, ele 
explica que é natural, pois a oitava contém em si o uníssono, mas que a quinta 
“[...] ocupa mais plenamente o ouvido” (DESCARTES, 2001, p. 77) e que o uso 
constante da consonância de oitava entedia o ouvido pela falta de variedade, 
complementando o argumento do equilíbrio. 
 
DA QUARTA 
 

O autor considera este intervalo o mais improdutivo da música, sendo 
somente usado por acidente ou com a ajuda de outros intervalos. O motivo 
colocado é que sua proximidade com a quinta a faz perder sua beleza. 

Dentro de sua análise das proporções, partindo do princípio que o uníssono 
faz com que ressoe sua oitava no alaúde, e da mesma forma quando se escuta a 
quinta se apresenta naturalmente seu complemento dentro da oitava, que é a 
quarta. Daí ele classificar a quarta como “[...] a sombra da quinta [...]” 
(DESCARTES, 2011, p. 79).  

Como, no item anterior, a quinta fora colocada como o principal intervalo 
utilizado, mas seguindo a ideia de equilíbrio, os demais intervalos têm a função 
de fazer variações sobre o intervalo de quinta para não cansar o ouvido, de 
maneira que pela proximidade da quarta com quinta, ele classifica seu efeito 
como desagradável, já que seria como se uma sombra, ou imagem, fosse colocada 
no lugar do corpo. Tal ideia perpassa pelo conceito de clareza, pois se a quinta é 
naturalmente superior em toda argumentação tratada, e a quarta é muito 
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próxima, perde-se a clareza da quinta ao utilizá-la, daí seu uso somente em casos 
muito específicos e com a ajuda de outras consonâncias. 
 
DA TERÇA MAIOR, DA TERÇA MENOR E DAS SEXTAS 
 

Inicialmente o autor relembra que a análise da perfeição de uma 
consonância não depende somente de si mesma, mas de seus harmônicos, ou seja, 
dos sons ouvidos por ressonância que sempre a complementam dentro da relação 
de oitava. Esse ponto de partida assinala a necessidade da tendência de buscar 
um fundamento único para a perfeição da consonância, do qual derivam-se as 
diversas considerações sobre as demais consonâncias, e que tal sistema sempre 
obedeça um processo geométrico de proporções. 

Começará com a terça maior, que seria tida como mais perfeita do que a 
quarta devido ao valor de sua proporção, quatro por cinco, ser menor do que a 
quarta, três por quarto. Daí ela ser preferível à quarta. 

Como ela nasce da terça menor, em analogia ao processo utilizado na 
quarta, por consequência, dentro das propostas do autor, ela é menos perfeita que 
a terça maior. O complemento da terça menor, para gerar a oitava, gera a sexta 
maior, e da mesma maneira a sexta menor surge como complemento da terça 
maior. 

Tais intervalos são mais imperfeitos do que os anteriores, mas têm a 
função de trazer variedade à quinta, que, se repetida continuamente, causa 
cansaço ao sentido. Daí, para haver maior variedade – deve-se lembrar que estas 
colocações derivam-se diretamente das Considerações Prévias – a perfeição dos 
intervalos sempre relativa ao intervalo anterior. 

O autor comenta que, partindo destes princípios, pode-se deduzir as 
capacidades que têm as consonâncias de movimentar as paixões, mas evita tal 
discussão por sua extensão. Coloca que os músicos práticos perceberam que a 
terça maior e a sexta maior são mais agradáveis que a terça menor e sexta 
menor, o que se pode deduzir da explicação apresentada. 

Vemos neste ponto a confiança de Descartes na explicação racional, já que 
ela explicaria a escolha que os músicos práticos fizeram pela própria prática 
musical. Ao propor que por estes princípios poderiam estudar-se os efeitos das 
consonâncias em movimentar paixões, vemos aí a razão como núcleo estético da 
música, já que as paixões geradas são meramente efeitos dessa organização 
racional dos sons. 
 
DOS GRAUS OU TONS MUSICAIS 
 

Ao analisar os graus ou tons musicais, dos quais se utiliza para fazer 
melodias, Descartes busca derivá-las das consonâncias tratadas nas seções 
anteriores. Ele argumenta que, ao passar de uma consonância a outra, as 
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diferenças entre as notas que as constituem geram os graus, que têm a função 
tanto de realizar a transição entre consonâncias quanto de permitir que se divida 
a melodia em graus que possibilitem que a voz cante com maior comodidade, 
gerando a melodia. Neste aspecto, vemos que, para realizar uma explanação 
racional, Descartes utiliza as consonâncias como fundamento do qual deve 
derivar-se as demais explicações.11 

Ele começa dizendo que podemos classificar os graus em quatro tipos: tom 
maior, na proporção um por nove; tom menor, na proporção um por dez; semitom 
maior, na proporção um por dezesseis; e o semitom menor, na proporção um por 
vinte e cinco12. Outro aspecto deste racionalismo estético é partir de quatro 
intervalos básicos, advindos de uma proporção matemática, para daí explicar a 
escala diatônica.  

Seguindo o fundamento utilizado nas seções anteriores, ou seja, a oitava, 
ele coloca a divisão da oitava em terça maior, terça menor e quarta. Ao 
transformar estas consonâncias em tons musicais, realiza-se a seguinte divisão: a 
terça maior, em tom maior e tom menor; a terça menor, em tom maior e semitom 
maior; e a quarta, em terça menor e tom menor, sendo esta terça menor 
novamente dividida em tom maior e semitom maior; gerando uma estrutura de 
graus na oitava em que esta era composta de três tons maiores, dois tons 
menores e dois semitons maiores.   

Nesta divisão racional, ele argumenta que os tons mais agudos exigem um 
sopro com maior força que os graves, o mesmo ocorrendo ao tocar um som agudo 
no alaúde, exigindo mais força, fazendo com que o som golpeie o ouvido com maior 
intensidade, também recordando que a proporção dos sons agudos é mais 
complexa que a dos graves.  Ele propõe levar-se isso em conta na ideia do 
equilíbrio, outro elemento do racionalismo estético, para utilizar os intervalos 
entre os graus de maneira a não gerar sons que incomodem o ouvido. 

Novamente trazendo a ideia de equilíbrio colocando a necessidade de 
utilizar os graus como forma de equilibrar as desigualdades entre as 
consonâncias, de maneira que a experiência estética advém deste equilíbrio 
racional. 

Utilizando-se das proporções em busca de conseguir proporções que não 
desagradem o ouvido, chega-se à escala ut (chamado atualmente de dó), ré, mi, fá, 
sol e lá; sendo que se estruturam de maneira que entre ut e ré, há um tom menor; 
entre ré e mi, um tom maior; entre mi e fá, um semitom maior; entre fá e sol, um 
tom maior; e entre sol e lá, um tom menor. Por mais que ele chegue à prática 

                                                           
11 Ao pensar a história da música, o ato de colocar como principal importância as consonâncias, ou 
seja, sons emitidos simultaneamente, propiciou o processo de verticalização da música, onde se 
pode ver que o estabelecimento da Harmonia, como compreendida ainda nos dias de hoje, foi 
possível graças ao racionalismo estético do século XVII. 
12 Esta nomenclatura não é mais utilizada nos dias de hoje, por se utilizar o sistema de afinação 
temperado. Veja mais informações em Kayama e Pacheco (2003). 
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musical da época com esta estruturação, ela não advém de uma análise empírica 
desta prática, mas sim de um processo racional, à semelhança da geometria, em 
que é através da razão que se chega à explicação harmônica.  

Utilizando os mesmos princípios, também as alterações possíveis de cada 
grau advêm da ideia do equilíbrio e simplicidade das proporções, que gera 
equilíbrio e simplicidade na execução musical, sendo esta sempre consequente 
das explicações racionais, e não o contrário. 

Ao final da seção, Descartes desenvolve as proporções entre os tons para 
divisão de cordas de um instrumento. O tradutor comenta, em nota de rodapé, 
que Descartes utiliza também para descrição de um instrumento, um “[...] 
bandolim [...]” (DESCARTES, 2001, p. 96), construído com precisão matemática.  
 
DAS DISSONÂNCIAS 
 

Descartes inicia dizendo que os intervalos não comentados são as 
dissonâncias, os quais são evitados na composição musical. Novamente, tais 
considerações dialogam com a prática musical da época, mas o fio condutor da 
explanação é a razão através dos fundamentos das Considerações Prévias. 

Ele inicia classificando as dissonâncias em três gêneros. O primeiro gênero, 
originado da oitava e dos graus, são as sétimas e nonas, sendo a sétima uma 
oitava sem um grau, e a nona uma oitava mais um grau. Ambas dividem-se entre 
maior, menor e mínima. O motivo de não utilizá-las melodicamente, segundo 
Descartes, é o grande esforço necessário de executar o som mais grave e depois o 
mais agudo, já que estes intervalos, por terem uma distância grande também 
causarão maior dificuldade de percepção pelos sentidos, quebrando a ideia de 
simplicidade e equilíbrio. 

O segundo gênero, que é diferença entre tom maior e tom menor, o 
schisma, atualmente chamado de coma, o qual tem um intervalo tão pequeno, 
levando a diferenças numéricas tão pequenas nestes sons, sendo difíceis, 
portanto, de perceber, que podem até ser utilizados em conjunto com as 
consonâncias, para trazer variedade. Aqui o autor dialoga com seus fundamentos, 
em que a variedade gera beleza, mas desde que utilizada com o equilíbrio. 

O terceiro gênero, o trítono e a falsa quinta, os quais apresentam 
proporções muito complexas, o que desagrada o ouvido, e ao compará-la com as 
consonâncias mais próximas, vê-se a diferença de doçura destas em relação ao 
trítono e a falsa quinta causada no ouvido, devido sua complexidade numérica. 

 E ao finalizar as explicações das propriedades do som, que toda variedade 
possível de utilização na música nascem dos números dois, três e cinco, e das 
divisões por estes, sendo aí a unidade à qual se pode reduzir racionalmente, e da 
qual se pode deduzir todo o material musical. 

Este fundamento racional expressa tanto uma obsessão cartesiana pela 
racionalização do conhecimento e da própria arte, no caso a música, já que 
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também as Meditações Metafísicas (1641) e o Discurso do Método (1637) 
apresentam a mesma busca de um fundamento claro e evidente pelo qual se pode 
alinhar e deduzir todo o conhecimento, à semelhança de um teorema geométrico. 

Também vemos um percurso similar, pois até aqui Descartes vai buscando 
estes fundamentos na análise das duas propriedades do som, e a partir de agora 
delineará dedutivamente as consequências de sua descoberta para a prática da 
composição musical. 
 
DA MANEIRA DE COMPOR E DOS MODOS 
 

Primeiramente ele propõe três princípios: que todos os sons emitidos 
devem ter a distância entre si de consonâncias, podendo usar a quarta quando 
não ocorre no baixo; que na mesma voz mova-se por graus ou consonâncias 
somente; e que em nenhuma circunstância se utilize o trítono e a falsa quinta. 

Para haver maior “[...] elegância e simetria [...]” (DESCARTES, 2001, p. 
102) ele dará algumas recomendações estilísticas. Em tal ponto, vemos com 
clareza o racionalismo estético, já que agora não se trata de estruturar uma 
teoria musical, e sim de derivar racionalmente elementos estilísticos utilizando-
se da simetria, clareza e proporção. 

Inicialmente, propõe começar pelas consonâncias mais perfeitas, já que 
chamam a atenção e mesmo começar por uma pausa (silêncio) em alguma voz, 
pois o fato de não ouvir-se esta voz, e logo em seguida a ouvir, já que uma voz 
calada que começa a cantar traz variedade e novidade. 

Também diz que nunca deve haver séries sucessivas de quintas e oitavas, 
pois sua perfeição numérica satisfaz tão plenamente o ouvido levando-o a perder 
o interesse, diferente de quando se intercala oitavas e quintas com terças e sextas 
– estas podendo ser utilizadas sucessivamente, como são numericamente menos 
perfeitas, a atenção se mantém, já que o ouvido procura escutar constantemente 
uma consonância mais perfeita que estas duas. 

 Propõe que os movimentos das diferentes vozes ocorram por movimentos 
contrários, gerando variedade e propiciando sair-se de consonâncias perfeitas 
para aquelas menos perfeitas. E cada voz, preferencialmente, deve mover-se por 
graus ao invés de realizar saltos. 

Recomenda que ao chegar-se a uma consonância perfeita, a quinta e a 
oitava, preferencialmente se utilize a anterior mais próxima. Ele explana esta 
regra com a ideia que ao ouvir uma consonância não tão perfeita, o ouvido espera 
pela consonância perfeita, daí essa regra é seguir o impulso natural do ouvido. 
Mas, ele adverte que as minúcias deste procedimento são algo que os músicos 
práticos podem verificar por si mesmos, já que esta regra varia em cada situação, 
daí ele contar com a experiência dos músicos práticos, e da possibilidade da 
própria dedução destes partindo das regras postas anteriormente. 
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Ao final da peça o ouvido deve sentir-se plenamente satisfeito e, para isso, 
deve-se utilizar de procedimentos que encaminhem a uma consonância perfeita, 
que os músicos práticos denominavam cadências. É interessante que ele cita um 
teórico da época, Zarlino, que havia feito tabelas enumerando tais procedimentos, 
mas Descartes diz que as mais plausíveis podem ser deduzidas naturalmente dos 
princípios expostos anteriormente. 

Depois, termina esta análise recomendando que as peças ocorram dentro 
de modos, que ele explicará na seção seguinte. Antes de falar sobre os modos, 
partindo dos princípios já trabalhados anteriormente, ele fará considerações 
sobre o contraponto a quatro vozes13, focando agora na tarefa de cada voz para a 
composição musical. 

A primeira voz, e a mais grave, é o baixo, sendo a principal e que suporta o 
movimento das demais vozes, as quais normalmente movem-se por saltos, e não 
por graus, dando a explicação racional de que o movimento por graus choca 
menos o ouvido, e como esta é uma voz mais grave, não causa tanto desagrado e 
essa diferença mantém equilíbrio na peça como um todo. 

A segunda voz, o tenor, por estar próxima ao baixo, funciona como um 
nervo que sustenta os demais membros da peça, daí ele recomendar que esta siga 
preferencialmente por graus, para que sua parte tenha maior unidade e distinção 
das demais vozes. 

O contratenor, a terceira voz, como está entre duas vozes que se 
movimentam prioritariamente por graus, deve manter em saltos, para haver 
equilíbrio e proporção, de modo que, de quatro vozes, duas movimentam-se 
prioritariamente por saltos e as outras duas por graus. 

A superior, a quarta e mais aguda voz, opõe-se naturalmente ao baixo, de 
maneira que tende a realizar movimentos contrários a este e por graus, 
cumprindo o ideal de clareza e equilíbrio. O fato de na prática musical esta voz 
ser mais rápida advém, segundo o autor, de que o som mais grave golpeia o 
ouvido com maior lentidão, e, portanto, se sons mais graves se movimentassem 
com maior velocidade, não se apreenderia bem este movimento por não ter o 
repouso necessário, o que não ocorre com esta voz que é mais aguda. 

Neste ponto, ele faz algumas considerações colocando em diálogo sua teoria 
racional com a prática musical de sua época, e também da época anterior, no uso 
das dissonâncias, das práticas da imitação, do cânone. Esta discussão não será 
discutida aqui, por ser de âmbito mais musicológico do que filosófico, mas há um 
pequeno comentário que merece análise:  

 

                                                           
13 Podemos entender o contraponto como “[...] arte de coordenar linhas melódicas de expressão 
autônoma, tornando-as independentes (do latim punctus ontra punctum = nota contra nota)” 
(KOELLREUTTER, 1996, p. 9). Cada linha melódica é chamada de voz, a exemplo de um coral a 
quatro vozes. 
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enquanto aqueles contrapontos artificiais, como o chamam, em que 
tal artifício se mantém desde o princípio ao final da Música, não 
considero que interessem mais à Música que o Acróstico aos 
poemas retrógrados à Poética, que se inventou, como nossa 
Música, para provocar os movimentos da alma. (DESCARTES, 
2001, p. 110)  
 

Tal consideração constitui um claro retorno à função da música como um 
provocador de paixões na alma colocada inicialmente, sendo este elemento 
fundamental à compreensão da música, lembrando que tal movimento ocorre 
quando se organiza racionalmente os elementos musicais. De maneira que, nesta 
frase, ele condena procedimentos que têm caráter estritamente teórico, o que, em 
si mesmo, não tem nenhuma razão racional de ser, já que, em si mesmos, não 
geram movimentos na alma. 
 
DOS MODOS 
 

O autor coloca que os modos derivam-se da própria divisão da oitava em 
sete graus, sendo que cada ordenação destes graus gera diferentes modos, e que 
sua utilização deve basear-se na maneira estes modos apresentam as 
consonâncias perfeitas, sendo que aqueles privilegiem o trítono não são 
utilizados, pelos motivos expostos acima.  

Neste ponto, mais uma vez o autor confia na razão dos práticos que podem 
deduzir de qual modo utilizar, ou mesmo não utilizar, as regras expostas ao longo 
da obra. 

Ao final desta breve seção, Descartes despede-se de Beeckman, inclusive 
pedindo para não mostrar a outras pessoas por necessitar de maiores 
desenvolvimentos e por ser um diálogo entre os dois. 
 
A INFLUÊNCIA DO COMPENDIUM MUSICAE 
 

Como dito no início, esta obra foi um diálogo entre Descartes e Beeckman, 
e somente fora publicado postumamente. 

Não é objetivo do artigo colocar este texto em diálogo com a prática musical 
da época ou mesmo em diálogo com outros autores do período, mas cumpre fazer 
uma pequena observação a esse respeito. 

Fora assinalado ao longo do artigo que as propostas de Descartes dialogam 
com aquilo que era feito pelos músicos práticos, mas sem ter uma explicação 
racional que fundamentasse essa prática, onde se afigura a própria busca de 
Descartes. 

Autores como Vincenzo Galilei, Gioseffo Zarlino, Marin Mersenne e o 
próprio Descartes, empreenderam esta reflexão. (FUBINI, 2008; GABILONDO, 
2001) 
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É importante verificar que este Compendium Musicae irá influenciar 
Rameau na escrita de seu Traité de l'harmonie (1772), pois este irá compor uma 
estruturação racional da harmonia musical que vai influenciar toda produção 
musical até o final do século e mesmo aos dias de hoje.   

Tal influência demonstra como o racionalismo estético expresso nesta obra 
não tem somente a importância de analisar o pensamento de Descartes, mas 
permite pensar a própria modernidade em si mesma, em seu processo de 
racionalização dos diversos âmbitos da vida, no caso específico, da racionalização 
da música. 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

Primeiramente, analisou-se o que é o racionalismo estético francês do 
século XVII, onde se viu a busca de utilizar a razão como maneira de organizar as 
artes, através das ideias de mensuração, da medida, da proporção e do equilíbrio.  

Em seguida, analisou-se a compreensão de Descartes da razão, que é partir 
de ideias claras e distintas, apreendidas de maneira simples e direta pelo 
espírito, para daí seguir-se a ideias mais complexas. Este método tem clara 
semelhança com a demonstração de um teorema geométrico. 

Passou-se à análise da obra, onde Descartes, conceituando a música como a 
arte de provocar as paixões, utiliza o som como a base de análise, o qual pode ser 
claramente mensurado e por isso analisado. Apresentando alguns princípios 
gerais, como a simplicidade de não cansar os sentidos, buscar sempre proporções 
simples e aritméticas, o equilíbrio entre o que percebe com maior facilidade e com 
maior dificuldade para assim gerar variedade sem fatigar os sentidos, o que não 
geraria prazer. 

 Com estes elementos, passou-se a ver como o autor disseca as relações de 
proporções no tempo musical e na variedade de sons do grave ao agudo, sempre 
norteado pelos princípios mencionados. Nesta análise, vai deduzindo algumas 
consequências, até que chega a um fundamento de proporção, pelo qual pode se 
guiar para deduzir regras estilísticas para conduzir a composição musical, 
advindas não da prática musical, mas da análise racional dos fundamentos da 
própria música. Nesta análise, vimos paralelos entre a maneira de desenvolver 
esta obra, com a realizada posteriormente no Discurso do Método (1637) e nas 
Meditações Metafísicas (1641).  

E, por último, vimos a influência que a obra terá em Rameu, possibilitando 
uma reflexão sobre a influência do racionalismo estético cartesiano na música. 

Podemos concluir que a obra Compendium Musicae (1618) tem uma 
importância na produção cartesiana por já prenunciar caminhos seguidos nas 
obras mais maduras; por expressar o racionalismo estético na música, mesmo 
compreendendo-a como tendo a finalidade de provocar paixões; e a possibilidade 
de pensar a própria modernidade em seu processo de racionalizar os diversos 
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âmbitos da vida, não somente do conhecimento, já que a obra propõe uma 
maneira racional de investigar o próprio ato estético de provocar paixões e “[...] 
movimento da alma” (DESCARTES, 2001 p. 110). 14 
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