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RESUMO 

OLIVEIRA, Fellipe Pinheiro de. As diferentes formulações do princípio de causalidade nas 
Meditações Metafísicas e sua aplicação em contextos específicos do Sistema Cartesiano. Rio 
de Janeiro, 2011. Dissertação (Mestrado em Filosofia) – Programa de Pós-graduação Lógica e 
Metafísica, Universidade Federal do Rio de Janeiro.  

 

O princípio de causalidade é elemento essencial para a conclusão de várias provas do Sistema 

Cartesiano. Entretanto, ele nem sempre aparece com a mesma formulação nos diferentes 

contextos de aplicação, o que permite perguntar se essas formulações pressupõem, ou não, 

princípios com conteúdos distintos. O objetivo desta dissertação é investigar algumas das 

formulações do princípio de causalidade, oferecidas por Descartes nas Meditações 

Metafísicas, a fim de encaminhar uma solução para as aparentes inconsistências que estas 

formulações proporcionam. Para realizar o intento, as formulações do princípio de 

causalidade serão analisadas a partir de sua aplicação em duas provas existenciais 

importantes, a saber, a primeira prova da existência de Deus e a prova da existência do mundo 

externo. Esta análise pretende concluir quantas e quais são as formulações do princípio nestes 

dois momentos do Sistema Cartesiano e, desta maneira, dar um esclarecimento sobre as 

supostas inconsistências que proviriam das diferentes formulações do princípio de 

causalidade. 
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ABSTRACT 

OLIVEIRA, Fellipe Pinheiro de. The different formulations of the causal principle on 
Meditations on First Philosophy and their application in specific contexts of the Cartesian 
System. Rio de Janeiro, 2011. Dissertation (M.A. in Philosophy) – Logics and Metaphysics 
Post-Graduation Program. Federal University of Rio de Janeiro.  

 

The causal principle is an essential element for the conclusion of many proofs of the Cartesian 

System.  However, the principle is not always presented with the same formulation in the 

different application contexts, which makes one wonder whether or not these formulations 

assume principles with distinct contents.  The aim of this dissertation is to investigate some of 

the formulations of the causal principle offered by Descartes on his Meditations on First 

Philosophy, so as to put forward a solution for the apparent inconsistencies that these 

formulations present.  In order to achieve this objective, the formulations of the causal 

principle will be analysed from its application to two important existential proofs, that is to 

say, the first proof of God’s existence and the proof of the existence of the external world.  

This analysis intends to conclude which and how many formulations of the principle there are 

in these two moments of the Cartesian System, thus clarifying the supposed inconsistencies 

that would originate from the different formulations of the causal principle.   
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INTRODUÇÃO1 

 

O princípio de causalidade é essencial em vários contextos do sistema cartesiano. Ele é 

utilizado em diferentes provas para as quais constitui elemento fundamental de suas 

conclusões. Nesse sentido, as duas provas da existência de Deus por efeito, a prova da 

existência do mundo externo e a tese da interação entre corpo e alma dependem do princípio e 

de seu significado. Com relação às provas da existência de Deus, a questão fundamental é: 

qual a causa da ideia clara e distinta que a substância pensante tem de Deus na primeira e a 

causa da substância pensante que tem a ideia clara e distinta de Deus na segunda. No que diz 

respeito à prova da existência do mundo externo, o que está em jogo é a causa das ideias 

sensíveis obscuras e confusas. E, no que concerne à tese da interação entre alma e corpo, é a 

relação que duas substâncias distintas estabelecem entre si enquanto uma aparentemente 

acarreta modificações em outra. Como se pode observar, em todos estes momentos 

fundamentais há a necessidade da utilização da compreensão cartesiana do conceito de 

causalidade.  

O princípio de causalidade, entretanto, nem sempre aparece com a mesma formulação. 

Apesar de Descartes sugerir que todas as formulações expressam o mesmo conteúdo – “é 

coisa manifesta pela luz natural que deve haver ao menos tanta realidade na causa eficiente e 

total quanto no seu efeito: pois de onde é que o efeito pode tirar sua realidade senão de sua 

causa? E como poderia esta causa lhe comunicar se não a tivesse em si mesma?”2 – parece 

razoável afirmar, todavia, que o fato de ele, em contextos diferentes, formular diferentemente 

o princípio indica que ele usa, nos diferentes contextos, princípios com conteúdos diferentes. 

                                                           
1 As referências às obras de Descartes remetem à edição crítica de Adam e Tannery, designada pela sigla AT, 
seguida do volume em algarismos romanos e das páginas em algarismos arábicos. Os textos cartesianos citados 
pertencem à edição da Coleção Os Pensadores, com Tradução de J. Guinsburg e Bento Prado Júnior. 
2 AT, VII, 40. 
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Se é assim, parece plausível, a tese de que as diferentes provas que envolvem o princípio só 

podem ser sustentadas se envolverem esses diferentes conteúdos. Portanto, compreender as 

diferentes formulações do princípio de causalidade, visando esclarecer sua aplicação em 

diferentes contextos do Sistema Cartesiano, significa, em última instância, entender com mais 

clareza o próprio sistema.  

Tendo isso em vista, o objetivo da presente dissertação é investigar algumas das 

formulações do princípio de causalidade, a fim de oferecer um encaminhamento de solução 

para aparentes inconsistências as quais as formulações distintas proporcionam. Para que essa 

tarefa seja levada a cabo, a análise das formulações do princípio de causalidade restringir-se-á 

à análise de sua aplicação em duas provas existenciais de grande importância para o sistema 

cartesiano, a saber: a primeira prova da existência de Deus e a prova da existência do mundo 

externo. É preciso deixar claro que, como a dissertação tratará de apenas dois empregos do 

princípio de causalidade, só é possível concluir quantas e quais são as formulações desse 

princípio nestes dois momentos e não ao longo das Meditações. 

Assim, para a pergunta que é a questão orientadora de toda a dissertação – quantas e 

quais são as formulações do princípio de causalidade utilizadas na primeira prova da 

existência de Deus e na prova da existência do mundo externo –, a hipótese de solução que 

pretendo investigar consiste na seguinte resposta: há duas formulações do princípio. A 

primeira é revelada pela luz natural e afirma a necessidade de que o efeito seja no máximo tão 

real quanto a causa; e a outra prevê que a causa deve conter em si a realidade do efeito formal 

ou eminentemente. Na dissertação, baseado no livro Descartes on causation, de Tad 

Schmaltz, apresento argumentos com os quais discordo da interpretação de Daisie Radner em 

Is there a problem of Cartesian interaction?, segundo a qual há três princípios que 

constituem a teoria da causalidade de Descartes; e também da interpretação de Louis Loeb em 

Replies to Daisie Radner’s “Is there a problem of Cartesian interaction”: Is there a 
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problem of Cartesian interaction?, para quem há apenas uma formulação de um princípio 

de causalidade. Nesse livro, Schmaltz discute as interpretações desses dois autores e defende 

que o mais importante é que eles reconhecem uma tensão na concepção cartesiana de 

causalidade entre um princípio o qual estabelece a possibilidade de relações causais baseado 

em uma hierarquia de ser; e um outro que, para além da hierarquia ontológica, especifica os 

tipos de relações causais e seu modus operandi ao introduzir as noções de contenção da 

realidade do efeito na causa e a noção de comunicação. Sendo assim, o que passa a me 

interessar é a interpretação de Radner sobre a distinção entre aquilo que Descartes diz com o 

princípio revelado pela luz natural e o que é dito posteriormente, e ela interpreta como 

especificações. E também a objeção de Loeb à interpretação dicotômica de Radner.  

Todo o esforço de Radner é para mostrar que apenas a noção de proporcionalidade não 

é capaz de explicar suficientemente as relações causais, de modo que Descartes teria 

introduzido as outras duas noções. Ao contrário, o esforço de Loeb, por sua vez, é para 

mostrar que tanto a comunicação e a contenção são redutíveis ao princípio do “ao menos tanta 

realidade”. Por esse motivo, minha hipótese foca-se nessa dicotomia e pretende mostrar que 

Descartes possui duas formulações do princípio de causalidade, as quais  servem para cumprir 

papéis distintos. 

Mais explicitamente, portanto, a hipótese a ser estudada afirma que há duas 

formulações do princípio de causalidade utilizadas na primeira prova da existência de Deus e 

na prova da existência do mundo externo: uma formulação geral – consistente apenas no pano 

de fundo que define o tipo legítimo de relações causais – e uma formulação específica – 

tributária da geral, que explica propriamente o processo de causação, ou o modo de produção 

do efeito. Isso porque a formulação revelada pela luz natural sozinha não constituiria, de fato, 

o princípio de causalidade de Descartes, sendo apenas uma espécie de premissa geral 

determinante do terreno em que relações causais são possíveis. A formulação mais restrita 
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também deve ser considerada porque as especificações posteriores parecem acrescentar novos 

significados ao que foi revelado pela luz natural, não no sentido de transformá-lo, mas sim 

como especificação do sentido no qual Descartes entende que a causa deve ser minimamente 

tão real quanto o efeito.  

Minha hipótese aproxima-se da leitura que Schmaltz faz de Radner por considerar 

haverem duas formulações do princípio, mas se distancia quando, opostamente a ela, 

reconhece a importância da formulação geral, nos co ntextos variados do sistema cartesiano, 

ao admitir que é capaz de responder importantes perguntas acerca da causalidade. Aproximo-

me, também, da posição de Loeb ao reconhecer a importância da formulação revelada pela luz 

natural, mas rejeito sua tentativa de reduzir as especificações posteriores a ela. Por fim, 

baseio-me em Schmaltz quando enfatiza a importância de considerar o contexto do sistema 

cartesiano em que a causalidade aparece. Entretanto, discordo quando ele afirma que as 

distinções de restrições são meramente aparentes, pois a ênfase de Descartes ou no aspecto da 

proporcionalidade de grau de realidade entre causa e efeito (característico da formulação 

geral), ou no aspecto da contenção da realidade do efeito na causa (característico da 

formulação restrita) não é fruto de uma inconsistência ou da conveniência momentânea, mas 

do que está em jogo quando a pergunta sobre a causa de um efeito é feita: 1) a possibilidade 

de que algo seja a causa, ou seja, se a relação causal em questão seria legítima; ou 2) o modo 

de produção do efeito, isto é, o que está em questão não é a legitimidade da relação causal, 

mas sua realização.  

A hipótese de que há duas formulações do princípio de causalidade quando do 

emprego do princípio nas provas da existência de Deus e do mundo externo será analisada no 

decorrer dos capítulos. Desta forma, os capítulos 1 e 2 dedicam-se à exposição detalhada das 

provas existenciais em questão, com destaque para o emprego do princípio de causalidade 

como o instrumento fundamental para as conclusões a que Descartes chega. O capítulo 3 
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concentra a discussão a respeito das diferentes formulações do princípio de causalidade nas 

Meditações e traz para a discussão as posições opostas de Louis Loeb e Daisie Radner e 

posteriormente a tentativa de síntese feita por Tad Schmaltz. A discussão com estes autores 

explicita, com clareza, âmbitos fundamentais para a construção da hipótese a ser testada, tais 

como as diferenças de alcance e propósito das formulações do princípio de causalidade.  

No capítulo 4 inicia-se o teste propriamente dito com a aplicação da hipótese na 

análise do funcionamento do princípio de causalidade na primeira prova da existência de 

Deus. Nesta prova, o emprego do princípio de causalidade permite concluir que Deus existe a 

partir da ideia de Deus, isto é, dada a pergunta pela causa da ideia de Deus prova-se sua 

existência atual. Como a pergunta fundamental diz respeito a qual é a explicação para o fato 

de que o sujeito pensante tem uma ideia com realidade objetiva infinita, podemos concluir que 

a formulação do princípio de causalidade empregada é a mais geral. Isto porque o que está em 

jogo nesta prova é dar uma explicação das condições em que a mente finita pode possuir a 

ideia de Deus e, para isto, basta a exposição das regras de respeito à proporcionalidade dos 

graus de realidade entre causa e efeito para sabermos que a causa do que é infinito deve ser 

ela mesma infinita. Assim, na prova da existência de Deus é possível verificar que há uma 

preponderância da formulação geral do princípio de causalidade devido às exigências 

específicas da pergunta pela causalidade.  

Por fim, no capítulo 5, a hipótese é testada na aplicação do princípio na prova da 

existência das coisas materiais. A pergunta pela causa ativa das sensações fomenta a 

discussão referente ao que está propriamente em jogo nesta pergunta sobre a causalidade. A 

resposta mostra que esta questão depende, por um lado, da exposição das regras segundo as 

quais algo pode ser causa das ideias sensíveis; mas, por outro lado, esta exposição de regras 

não basta, seguindo-se dela a pergunta pelo mecanismo de produção das sensações. A prova 

da existência das coisas materiais conteria, portanto, os dois contextos, propostos pela 
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hipótese, em que questões causais podem ser feitas. E neste sentido, confirmaria a 

necessidade do uso tanto da formulação geral, quanto da específica do princípio de 

causalidade para que a resposta pela causa ativa das sensações possa ser satisfatoriamente 

dada. 
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CAPÍTULO 1 

 

1 - A Existência de Deus 

 Na Terceira Meditação Descartes rejeita a tese tradicional de que a semelhança entre 

os conteúdos representativos das ideias e os objetos representados, isto é, sua validade 

objetiva, se explica pela origem das ideias que seriam esses próprios objetos. Em função disto, 

ele introduz uma outra via de investigação a fim de examinar se há algo externo ao próprio 

pensamento. Esta via foca-se na análise das representações do sujeito e torna explícito que tais 

representações, ou ideias, enquanto tais, são, por um lado, apenas formas de pensar, 

constituem apenas um certo ato de pensamento, e, desta forma, não se diferenciam entre si. E, 

por outro lado, elas são apresentações de determinados conteúdos à mente e, tomadas assim, 

diferenciam-se entre si à medida que os conteúdos exibidos são distintos. Respectivamente, 

esta distinção diz respeito à realidade formal e à realidade objetiva das ideias. Como apenas a 

realidade objetiva é responsável pela apresentação de conteúdos à mente, a investigação 

proposta por Descartes centrar-se-á nela já que são esses conteúdos que permitem que uma 

ideia seja de uma coisa e outra ideia de outra coisa.  Em outras palavras, a partir de uma 

análise do conteúdo das ideias da substância pensante Descartes vai investigar se é possível 

afirmar a existência de algo fora do pensamento. 

 A primeira prova da existência de Deus consiste, então, no reconhecimento da 

necessidade de se atribuir a uma causa externa, independente da mente, a causa do conteúdo 

da ideia de Deus. Pode-se aqui relembrar a distinção entre origem e causa: a concepção 

tradicional explica a verdade das ideias pela origem destas nos objetos e a concepção 

cartesiana, pelos problemas que vê na posição tradicional, pretende explicar a verdade das 

ideias pela causa em Deus e não necessariamente na origem, pois há ideias que possuem 
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causas ocasionais que não seriam suas origens. A prova propriamente dita contém alguns 

passos que serão reconstruídos a seguir. 

 

1.1 - Reconstrução dos passos da primeira prova da existência de Deus  

I – Tenho a ideia de um ser perfeito 

 O primeiro passo desta investigação consiste no reconhecimento de que eu, substância 

pensante, tenho a ideia de um ser perfeito dentre as ideias que concebo:  

[...] aquela pela qual eu concebo um Deus soberano, eterno, infinito, imutável, 
onisciente, onipotente e criador universal de todas as coisas que estão fora dele; 
aquela, digo, tem certamente em si mais realidade objetiva do que aquelas pelas quais 
as substâncias finitas me são representadas.3 

A ideia de Deus é a ideia do ser perfeito, que em sua realidade objetiva exibe um ser infinito. 

O fato da realidade objetiva da ideia de Deus exibir um ser infinito é fundamental para a 

prova da existência de Deus. É preciso lembrar que Descartes estabelece uma diferença de 

graus de realidade no que diz respeito à realidade objetiva das ideias, de forma que aquelas 

que representam substâncias possuem mais realidade objetiva do que aquelas que representam 

apenas modos. Sem esta diferença de graus de realidade não haveria como distinguir as ideias 

que tem como base considerações sobre o grau de perfeição existente nos seus conteúdos:  

Pois, com efeito, aquelas que me representam substâncias são, sem dúvida, algo mais 
e contêm em si (por assim falar) mais realidade objetiva, isto é, participam, por 
representação, num maior número de graus de ser ou de perfeição do que aquelas que 
representam apenas modos ou acidentes.4  

Sendo assim, a ideia que me representa uma substância infinita é aquela que contém em si o 

máximo de realidade objetiva (infinita) e a que participa em um grau infinito de ser: a ideia de 

Deus é aquela que me representa a perfeição absoluta e, portanto, a realidade objetiva exibida 

                                                           
3 AT VII, 40. 
4 AT VII, 40. 
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por ela é a mais perfeita entre todas as realidades objetivas de ideias que concebo e nenhuma 

outra assemelha-se a ela.   

II – Deve haver ao menos tanta realidade na causa quanto no seu efeito 

 Já que o conteúdo das ideias são realidades e que as ideias diferenciam-se entre si à 

medida que seus conteúdos participam, por representação, em mais graus de ser do que 

outros, eles precisam ser explicados. É preciso que se dê uma razão que justifique o porquê eu 

tenho determinadas ideias e o motivo pelo qual elas se diferenciam entre si. Diante desta 

necessidade, Descartes introduz um princípio, dado pela luz natural, essencial para a primeira 

prova da existência de Deus:  

Agora, é coisa manifesta pela luz natural que deve haver ao menos tanta realidade na 
causa eficiente e total quanto no seu efeito: pois de onde é que o efeito pode tirar sua 
realidade senão de sua causa? E como poderia esta causa lha comunicar se não a 
tivesse em si mesma?5 

Esta passagem apresenta uma formulação do princípio de causalidade que afirma basicamente 

a necessidade de que causa e efeito estejam pelo menos em um mesmo nível da hierarquia 

ontológica compartilhando assim do mesmo grau de realidade. Uma consequência envolvida é 

a impossibilidade de o efeito ser maior do que a causa, isto é, a impossibilidade de que o 

efeito possua mais grau de realidade do que sua causa. Desta maneira, o reconhecimento da 

necessidade de que a causa contenha no mínimo o mesmo grau de realidade que o efeito e, 

consequentemente, a impossibilidade de que o efeito seja maior do que a causa são 

decorrentes do princípio de causalidade manifesto pela luz natural. O axioma presente nas 

Respostas às Segundas Objeções segundo o qual “de nada nada se faz”6 também decorre deste 

princípio. E Este axioma requer que seja encontrada uma causa para cada evento qualquer, 

pois se nada vem do nada, então é necessário encontrar a causa que explique a realidade de 

                                                           
5 AT VII, 40. 
6 AT VII, 135. 
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todo efeito. Esta dependência do axioma com relação ao princípio de causalidade também 

aparece nas Meditações quando Descartes afirma que:  

[...] Daí decorre não somente que o nada não poderia produzir coisa alguma, mas 

também que o que é mais perfeito, isto é, o que contém em si mais realidade, não pode 

ser uma decorrência e uma dependência do menos perfeito.7 

Sendo assim, porque aquilo que é mais perfeito não pode ser uma decorrência do menos 

perfeito, o nada jamais pode produzir coisa alguma. Neste sentido, o princípio de causalidade 

cartesiano parece apenas estabelecer uma equação em que é impossível o menos produzir o 

que é mais, visto que ele não teria realidade suficiente para tal.  

III – Os conteúdos das ideias, por não serem um puro nada, requerem uma causa  

 O princípio de causalidade é introduzido nas Meditações na esteira da análise dos 

conteúdos das ideias a fim de verificar “se, entre as coisas das quais tenho em mim as ideias, 

há algumas que existem fora de mim”.8 Portanto, ele aparece em vista de ser aplicado às 

ideias e, assim, contribuir para a análise das representações da sustância pensante: 

[...] esta verdade [da regra da causalidade] não é somente clara e evidente nos seus 
efeitos, que possuem essa realidade que os filósofos chamam de atual ou formal, mas 
também nas ideias onde se considera somente a realidade que eles chamam de 
objetiva.9 

 A aplicação do princípio de causalidade às ideias é considerada polêmica entre alguns 

contemporâneos de Descartes, em especial Caterus, autor do primeiro conjunto de objeções. 

Para Caterus não é plausível que uma ideia precise de uma causa à medida que ideias são 

apenas “um pensamento da mente que para e se extingue na mente”10, “assim, por que eu 

deveria procurar pela causa de algo que não é atual, mas que é simplesmente uma marca 

                                                           
7 AT VII, 40-41. 
8 AT VII, 40. 
9 AT VII, 41. 
10 AT VII, 92. CSM II, p. 67: “... is simply a thought of the mind which stops and terminates in the mind”. 
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vazia, uma não entidade?”11 Caterus, portanto, nega que haja na ideia algum tipo de entidade 

que necessite da aplicação do princípio de causalidade para que sua existência enquanto 

pensada possa ser explicada. No entanto, Descartes contra-argumenta explicitando que a 

realidade objetiva das ideias não é um vazio, um não ente, e sim alguma coisa que precisa ser 

explicada à medida que consiste na apresentação de diferentes conteúdos ao pensamento para 

os quais cabe perguntar como e por que podem ser tais como são: dada a ideia de uma 

máquina altamente complexa, diz Descartes, é legítimo perguntar por sua causa, pois a 

complexidade presente na ideia deve ser derivada de alguma causa, essa complexidade não é 

apenas uma marca vazia:12 

Se alguém possui em seu intelecto a ideia de uma máquina de um desenho altamente 
complexo, é perfeitamente justo perguntar qual é a causa dessa ideia. E não seria uma 
resposta adequada dizer que a ideia não é nada fora do intelecto e que por isso não 
pode ser causada mas apenas ser concebida. Pois precisamente a questão em voga é 
qual é a causa dessa concepção.13  

IV – Apenas uma causa formal explica a realidade objetiva das ideias  

Como vimos, a realidade objetiva das ideias não é um puro nada e, por este motivo, 

Descartes pode aplicar o princípio de causalidade, revelado pela luz natural, ao conteúdo das 

ideias presentes na mente a fim de saber se há alguma que denuncie a existência de algo fora 

do próprio pensamento. Antes da análise dos conteúdos das ideias propriamente dito, no 

entanto, Descartes enfatiza a necessidade de que a causa das realidades objetivas das ideias 

seja, pelo menos para as primeiras, uma realidade formal que contenha em si toda a realidade 

que a ideia contém objetivamente:  

Não devo também duvidar que seja necessário que a realidade esteja formalmente na 
causa de minhas ideias ... [pois] ainda que possa ocorrer que uma ideias dê origem a 
uma outra ideia, isto todavia não pode estender-se ao infinito, mas é preciso chegar ao 

                                                           
11 AT VII, 92. CSM II, p. 67: “so why should I look for a cause of something which is not actual, and which is 
simply an empty label, a non-entity?”  
12 AT VII, 103. 
13 AT VII, 103. 
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fim a uma primeira ideias, cuja causa seja um como padrão ou original, na qual toda a 
realidade ou perfeição esteja contida formalmente e em efeito.14 

É necessário que a causa da realidade objetiva das ideias seja uma realidade formal (uma 

realidade atual). O que explica a diferença de conteúdo das ideias é a causa desses conteúdos.  

A causa dos conteúdos das ideias, pelo menos no que diz respeito às ideias “primeiras e 

principais”, é atual. Isto se deve ao fato de que se a causa de uma realidade objetiva fosse uma 

outra realidade objetiva a explicação do conteúdo de uma determinada ideia nunca se 

realizaria, em função do regresso ao infinito: sempre que a pergunta sobre a causa de uma 

ideia fosse respondida a partir da realidade objetiva de uma outra ideia nunca chegaríamos ao 

fim da série e completaríamos a explicação a respeito da origem da ideia em questão. Explicar 

a realidade objetiva de uma ideia por outra consiste apenas em um adiamento do problema, 

pois teríamos de explicar a realidade objetiva desta outra ideia; e se também para esta a 

explicação fosse outra realidade objetiva o mesmo problema ocorreria, pois este último 

conteúdo também requereria explicação e assim por diante. Sendo assim, o regresso ao 

infinito não constitui uma explicação justamente porque ele nada explica, apenas adia a 

explicação. É preciso chegar ao fim da série, o que significa achar ao menos uma primeira 

ideia cuja causa seja uma espécie de arquétipo que guarda atualmente (formalmente) aquilo 

que a ideia representa objetivamente. Tendo isto em vista, a aplicação do princípio de 

causalidade primeiramente introduzida por Descartes na Terceira Meditação visa dar uma 

resposta à pergunta acerca do que explica os diferentes conteúdos que à substância pensante 

se apresentam, ou seja, à pergunta por que concebo as ideias que concebo? Mais ainda, como 

vimos, essa resposta não pode sempre recorrer às realidades objetivas das outras ideias, de 

modo que é forçoso reconhecer que, ao menos para as primeiras ideias é preciso encontrar sua 

causa em uma realidade formal.  

                                                           
14 AT VII, 42. 



19 
 

V – A realidade formal da substância pensante pode ser a causa da realidade objetiva de 

alguns tipos de ideias. 

 Assim estabelecido, pode-se aplicar o princípio de causalidade aos conteúdos das 

ideias presentes na mente. Descartes não tenta realizar tal tarefa ideia por ideia, mas a tipos de 

ideia que exibem em seus contúdos diferentes graus de realidade. Esses tipos são: a ideia do 

“eu”, as ideias dos corpos inanimados, as ideias de corpos animados (animais), ideias de 

anjos, de homens e a ideia de Deus. No que diz respeito às ideias que representam anjos, 

homens e animais, Descartes diz que sua causa pode ser concebida como a mistura de ideias 

de coisas corporais e de Deus (perfeição absoluta) de modo que essas ideias não necessitariam 

de nada externo à mente para poderem ser concebidas:  

No que se refere às ideias que me representam outros homens ou animais, ou anjos, 
concebo facilmente que podem ser formadas pela mistura e composição de outras 
ideias que tenho das coisas corporais e de Deus, ainda que não houvesse, fora de mim, 
no mundo, outros homens, nem quaisquer animais ou anjos.15 

Quanto às ideias de corpos, não há nenhuma grandeza nelas que não seja possível concebê-las 

por mim mesmo como as ideias simples de extensão, figura etc.  Sendo eu uma substância 

finita, tenho um grau de realidade suficiente para causar conteúdos de ideia cuja realidade 

objetiva é a de substância finita ou modo de substância finita, como é o caso da extensão e 

seus modos:  

Quanto às ideias das coisas corporais, nada reconheço de tão grande e nem de tão 
excelente que não me pareça poder provir de mim mesmo; pois, se as considero de 
mais perto, e se as examino da mesma maneira como examinava, há pouco, a ideia de 
cera, verifico que pouquíssima coisa nela se encontra que eu conceba clara e 
distintamente: a saber, a grandeza ou a extensão em longura, largura e profundidade; a 
figura que é formada pelos termos e pelos limites dessa extensão; a situação que os 
corpos diferentemente figurados guardam entre si; e o movimento ou a modificação 
dessa situação; aos quais podemos acrescentar a substância, a duração e o número.16  

Quanto às ideias de qualidades sensíveis, elas possuem tão pouca (ou nenhuma) realidade que 

por ser a mente uma substância, ela mesma pode ser a causa de tais ideias:  

                                                           
15 AT VII, 43.  DESCARTES, Terceira Meditação, p.113-114. 
16 AT VII, 43. 
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Quanto às outras coisas como a luz, as cores, os sons, ..., encontram-se em meu 
pensamento com tanta obscuridade e confusão que ignoro mesmo se são verdadeiras 
ou falsas e somente aparentes17 ... e [mesmo] se essas ideias são verdadeiras, todavia, 
já que me revelam tão pouca realidade que não posso discernir nitidamente a coisa 
representada do não-ser, não vejo razão pela qual não possam ser produzidas por mim 
mesmo e eu não possa ser o seu autor.18 

 Até aqui, a aplicação do princípio de causalidade mostrou que todos estes tipos de 

ideias podem ser explicados pela realidade formal da substância pensante. Sejam homens, 

animais, anjos, corpos ou qualidades sensíveis a mente contém, em si mesma, grau de 

realidade suficiente para ser causa da realidade objetiva de tais ideias, de forma que não há 

entre o conteúdo delas nada que demonstre a existência de algo exterior ao pensamento.  

VI – Apenas uma realidade formal infinita pode ser causa da ideia de Deus. Logo, Deus 

existe. 

 No entanto, resta ainda a ideia de Deus, a ideia do ser perfeito que eu concebo em 

meio as minhas outras ideias; a ideia da “substância infinita, eterna, imutável, independente, 

onisciente, onipotente e pela qual eu próprio e todas as coisas que são foram criadas e 

produzidas”.19 Essa ideia, por apresentar uma realidade objetiva tão excelente, de grau de 

realidade infinito exige, portanto, pelo princípio de causalidade, que sua origem seja posta 

necessariamente fora de mim, fora da substância pensante que por possuir realidade finita 

jamais poderia ser causa de uma realidade infinita – ainda que objetiva. 

Essas vantagens são tão grandes e tão eminentes que, quanto mais atentamente as 
considero, menos me persuado de que essa ideia  possa tirar sua origem de mim tão 
somente. E, por conseguinte, é preciso necessariamente concluir, de tudo o que foi dito 
antes, que Deus existe; pois, ainda que a ideia da substância esteja em mim, pelo 
próprio fato de ser eu uma substância, eu não teria, todavia, a ideia de uma substância 
infinita, eu que sou um ser finito, se ela não tivesse sido colocada em mim por alguma 
substância que fosse verdadeiramente infinita.20 

                                                           
17 Problema das ideias materialmente falsas. 
18 AT VII, 43-44. 
19 AT VII, 45. DESCARTES, Terceira Meditação, p. 115. 
20 AT VII, 45. 
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Ao considerar o conteúdo da ideia do ser perfeito, sou obrigado a concluir que este exibe uma 

realidade objetiva que não pode ser explicada por mim mesmo, mas apenas por uma outra 

realidade que contenha formalmente ao menos o mesmo grau de realidade que esta ideia 

possui objetivamente. Esta realidade, portanto, é o Deus existente fora e independentemente 

da mente.  

 Toda a primeira prova da existência de Deus visa a mostrar que a realidade objetiva da 

ideia de Deus não pode ser explicada pela realidade formal da substância pensante e nem por 

nenhuma outra realidade formal (se existir) finita. A ideia de Deus ultrapassa o poder da 

mente de produzi-la porque, em função do princípio de causalidade, requer que sua causa 

tenha ao menos um grau de realidade infinito. Ora, como nada tem mais grau de realidade do 

que aquilo que tem o grau infinito de realidade, então no caso da ideia de Deus ter ao menos 

tanta realidade formal quanto for o grau de realidade do conteúdo exibido significa ter o grau 

infinito de realidade forma e, consequentemente, ser Deus.  

 Ao final da prova da existência de Deus, Descartes se ocupa em mostrar que a ideia de 

Deus não é uma ideia materialmente falsa. Segundo Descartes, há uma certa falsidade em 

certas ideias que consiste na representação do “que nada é como se fosse alguma coisa”,21 isto 

é, ideias que por serem tão obscuras e confusas não permitem distinguir nem mesmo se 

representam coisas reais ou privações. E, já que ideias são como imagens de coisas, aquelas 

que representam alguma privação, representam-na como se fosse algo de positivo e real, isto 

é, representam o que não é como se fosse, e, a essas idéias, Descartes chama de materialmente 

falsas:  

                                                           
21 AT VII, 43. DESCARTES, Terceira Meditação, p. 114. 
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Se é certo dizer que o frio nada e senão privação de calor, a ideia que mo representa 

como algo de real e de positivo será sem despropósito chamada falsa, e assim outras 

ideias semelhantes.22 

A ideia de Deus, entretanto, não pode ser materialmente falsa à medida que ela é aquela que 

apresenta mais realidade entre todas as outras ideias que concebo e não, ao contrário, uma 

negação. A ideia de Deus, enquanto ideia do infinito, não é a negação da ideia de finitude que 

o “eu” extrairia de si mesmo. Opostamente, a própria compreensão da finitude depende 

inteiramente do reconhecimento e da comparação com a infinitude. Neste sentido, a ideia de 

Deus é prioritária e a mais distinta entre todas as outras, pois é sempre em uma comparação 

com ela que a imperfeição das outras ideias torna-se compreensível:  

Vejo manifestamente que há mais realidade na substância infinita do que na substância 
finita e, portanto, que, de alguma maneira, tenho em mim a noção de infinito 
anteriormente à do finito, isto é, de Deus antes que de mim mesmo.23  

E não se pode dizer que esta ideia de Deus talvez seja materialmente falsa, e que, por 
conseguinte, eu a possa ter do nada, isto é, que ela possa estar em mim pelo fato de eu 
ter carência ... pois, ao contrário, sendo esta ideia mui clara e distinta, e contendo em 
si mais realidade objetiva do que qualquer outra, não há nenhuma que seja por si mais 
verdadeira nem que possa ser menos suspeita de erro e falsidade.24 

Restará ainda a Descartes mostrar que a ideia de Deus não pode ser forjada pela mente, o que 

ele fará na Quinta Meditação ao apresentar critérios para distinguir as ideias fictícias das 

ideias de naturezas verdadeiras e imutáveis, cujos exemplos são as ideias de Deus e da 

matemática.  

 Em resumo, vimos até aqui que a ideia de Deus é a única que em função de seu 

conteúdo obriga a reconhecer que sua causa não pode ser a mente, mas que é externa e 

independente desta: a causa da ideia de Deus é a própria substância infinita. Dada a aplicação 

do princípio de causalidade à realidade objetiva das ideias, portanto, a proposta de 

                                                           
22 AT VII, 44. DESCARTES, Terceira Meditação, p. 114. 
23 AT VII, 45-46. DESCARTES, Terceira Meditação, p. 116.  
24 AT VII, 46. 
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investigação de se existe algo fora de mim pôde ser completada com o alcance e o 

reconhecimento da existência de Deus.  
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CAPÍTULO 2 

 

2 - A existência das coisas materiais  

 Na Quinta Meditação, Descartes afirma a possibilidade da existência das coisas 

materiais a partir da ideia clara e distinta da essência dos corpos. Todas as ideias efetivamente 

claras e distintas têm sua validade objetiva garantida pela veracidade divina, isto é, o sujeito 

pensante não pode se enganar quanto à verdade dessas ideias porque Deus não é enganador. 

No entanto, a ideia da essência dos corpos, diferentemente da ideia de Deus, tem validade 

objetiva apenas no âmbito essencial, já que tem realidade objetiva finita, ou um conteúdo 

determinado finito. Assim, diferentemente de Deus, a essência dos corpos não envolve a 

propriedade da existência, de modo que não se pode derivar da essência finita das coisas 

materiais a sua existência atual, mas apenas a possibilidade de que elas existam. Por este 

motivo, é preciso ainda evidenciar se há razões que levam à conclusão sobre a existência dos 

corpos: 

Só me resta agora examinar se existem coisas materiais: e certamente, ao 
menos, já sei que as pode haver, na medida em que são consideradas como 
objeto das demonstrações da Geometria, visto que, dessa maneira, eu as 
concebo mui clara e distintamente.25  

  

2.1 - Análise da imaginação 

Se o conhecimento da essência dos corpos apenas torna clara a possibilidade de sua 

existência, faz-se necessário analisar outras faculdades da substância pensante a fim de 

procurar se há motivos para afirmar a existência de corpos. Entre as ideias do sujeito pensante 

há algumas que são produzidas pela imaginação, o que se dá quando ele aplica-se “à 

                                                           
25 AT VII, 71. Sexta Meditação, p. 137. 
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consideração das coisas materiais”.26 As características das ideias provindas da imaginação, 

bem como a relação desta faculdade com a substância pensante são fundamentais para que se 

entenda como a partir dela chega-se a uma provável existência dos corpos.  

 As ideias produzidas pela imaginação diferem daquelas provindas da intelecção, isto é, 

imaginar e conceber são coisas distintas. Enquanto conceber significa apresentar ao intelecto 

uma ideia com conteúdo determinado, imaginar depende de um esforço da mente para tornar 

presente, como imagem, também um conteúdo determinado. Neste sentido, como diz 

Descartes, a concepção das propriedades geométricas de um triângulo se realiza segundo o 

mesmo poder em que se dá a concepção de quaisquer outras propriedades geométricas, pois 

conceber significa o poder passivo que o intelecto tem de perceber ideias. O poder de 

imaginar, por sua vez, é menos abrangente do que o poder do entendimento de perceber ideias 

dado que formar imagens consiste em uma atividade da mente, ou aplicação especial desta, 

para tornar presente em figura concreta como que aos seus olhos. A concepção de um 

polígono de mil lados difere da concepção de um polígono de três porque o sujeito pensante 

compreende o que eles são pelas razões internas de suas propriedades. Todavia, ao imaginar 

uma figura de mil lados o sujeito pode arbitrariamente formar uma imagem confusa que o 

impede de julgar distintamente a diferença entre ela e uma outra de dois mil lados. Esta 

limitação da imaginação no poder de formar imagens distintas está ligada ao esforço especial 

a que a mente tem de se aplicar, pois quanto mais complexa a figura menor é a capacidade de 

o sujeito formar distintamente as ideias:27  

Quando quero pensar em um quiliógono, concebo na verdade que é uma figura 
composta de mil lados tão facilmente quanto concebo que um triângulo é uma 
figura composta de três lados; mas não posso imaginar os mil lados de um 
quiliógono como faço com os três lados de um triângulo, nem, por assim 
dizer, vê-los como presentes com os olhos de meu espírito. E conquanto, 
segundo o costume que tenho de me servir sempre de minha imaginação, 
quando penso nas coisas corpóreas, ocorra que, concebendo um quiliógono, eu 

                                                           
26 AT VII, 71. 
27 GUEROULT, v.II, p. 31. 
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me represente confusamente alguma figura, é, todavia, evidente que essa 
figura não é um quiliógono, posto que em nada difere daquela que me 
representaria se pensasse em um miriágono, ou em qualquer outra figura de 
muitos lados; e que ela não serve, de maneira alguma, para descobrir as 
propriedades que estabelecem a diferença entre o quiliógono e os demais 
polígonos.28      

   Concepção e imaginação, portanto, constituem poderes distintos da mente, cuja 

diferença preponderante é definida por Descartes como “esta particular contenção de 

espírito”29, a qual se apresenta quando o sujeito pensante imagina, mas não quando concebe 

algo.30  

 A diferença entre conceber e imaginar elucida uma distinção de fundamental 

importância para que se compreenda a probabilidade da existência dos corpos: a faculdade da 

imaginação é de tal maneira distinta da concepção que não faz parte da essência do sujeito 

pensante. Desde a Segunda Meditação está provado que o que existe é um eu que é puro 

pensamento, que “é uma coisa que duvida, que concebe, que afirma, que nega, que quer, que 

não quer, que [também] imagina e que sente”;31 Mas se é assim, como é possível que 

Descartes sugira aqui na Segunda Meditação e afirme, como na Sexta Meditação,  que a 

imaginação não faz parte da essência deste eu? Já na Segunda Meditação, pode-se perceber 

que a imaginação aparece como uma modificação não essencial do sujeito pensante. Em 

primeiro lugar, na própria construção do período em que se explicita o que é uma coisa que 

pensa, a imaginação (e também a sensação) é inserida após o advérbio de inclusão “também”. 

A função deste advérbio neste trecho parece justamente indicar que é preciso ainda incluir 

faculdades da substância pensante que dependem da intelecção, mas que não se resumem a 

ela.32 Em segundo, ao caracterizar mais abaixo em que sentido todas estas faculdades 

                                                           
28 AT VII, 72. Sexta Meditação, p. 138. 
29 AT VII, 73. 
30 Para exemplificar tal contenção de espírito necessária na imaginação, Descartes cita a aplicação da atenção aos 
cinco lados e à área de um pentágono para a formação de sua imagem. 
31AT VII, 28. Segunda Meditação, p.103. 
32 Ainda que o também apareça entre “imaginar” e “sentir” o caráter inclusivo referido a estas duas faculdades se 
mantém.  
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pertencem ao eu pensante, Descartes afirma que o sujeito imagina muitas coisas “mau grado 

seu”33 e que sente como se tivesse um corpo: mais uma vez, imaginar e sentir aparecem como 

dependentes de algo que não é o puro pensamento. Sendo assim, já que a imaginação difere 

do poder de conceber, como visto anteriormente, é preciso concluir que ela não é essencial ao 

pensamento – posto que se deixasse de existir não afetaria em nada a existência deste mesmo 

pensamento –; e depende de outra coisa que não o sujeito pensante.  

 Como o sujeito tem o costume de imaginar quando considera coisas corpóreas, é 

possível pensar que há um corpo ao qual esteja ligado e que assim seja capaz de imaginar 

corpos, de modo que imaginar signifique um certo modo de pensar quando a mente volta-se 

para o corpo, ao qual está ligada, para considerá-lo:  

... Esta maneira de pensar [que é a imaginação] difere somente da pura 
intelecção no fato de que o espírito, concebendo, volta-se de alguma forma 
para si mesmo e considera alguma das ideias que ele tem em si; mas, 
imaginando, ele se volta para o corpo e considera nele algo de conforme à 
ideia que formou de si mesmo ou que recebeu pelos sentidos.34 

 Em função do reconhecimento de que a imaginação é um modo de pensar não 

essencial à natureza do sujeito pensante e que, por isso, ela depende de outra coisa; somado ao 

costume que o sujeito tem de utilizá-la ao pensar nas coisas corpóreas, é possível vislumbrar a 

probabilidade da existência de corpos além do eu que ficou provado ainda na Segunda 

Meditação. Estes corpos seriam a base da operação do poder de imaginar que o sujeito 

experimenta e, deste modo, explicariam o que é e como funciona a imaginação. No entanto, 

esta é apenas uma conjectura, visto que não se pode retirar das ideias da imaginação uma 

prova da existência das coisas externas:  

Concebo, digo, facilmente que a imaginação pode realizar-se dessa maneira, 
se é verdade que há corpos; e, uma vez que não posso encontrar nenhuma 

                                                           
33 AT VII, 28. Segunda Meditação, p.103. 
34 AT VII, 73. Sexta Meditação,p.139. 
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outra via para mostrar como ela se realiza, conjeturo daí provavelmente que os 
há: mas não é senão provavelmente...35 

 

2.2 - Análise das sensações 

 Findada as possibilidades de retirar alguma prova da existência das coisas corpóreas a 

partir da análise das ideias claras e distintas do entendimento e das ideias obscuras da 

imaginação, que, respectivamente, nos permitem concluir pela possibilidade e pela 

probabilidade da existência dos corpos, Descartes passa à análise das ideias dos sentidos na 

expectativa de agora sim provar a existência desses: passa então à análise das ideias das ideias 

das qualidades sensíveis dos corpos, como cores, odores etc. Isto é, passa ao exame das 

sensações com o objetivo de ver se daí é possível concluir que há corpos. A análise proposta 

consiste em retomar todas as coisas que tradicionalmente diz-se acerca dos sentidos e que são 

tomadas como verdadeiras, examinar as razões pelas quais elas podem ser consideradas 

dubitáveis e, por fim, concluir sobre o que se pode delas afirmar.  

 De maneira resumida, a tradição para a qual Descartes volta suas críticas concebia que 

os sentidos instruíam o sujeito de que ele possuía um corpo próprio que o pertencia: 

“primeiramente, pois, senti que possuía ... este corpo que considerava como parte de mim 

mesmo, ou, talvez, como o todo”.36 Instruíam também que havia outros corpos que o 

circundavam: “senti que este corpo estava colocado entre muitos outros...”.37 Estes corpos 

guardavam relações com o corpo do sujeito que lhe eram percebidas como prazer e dor: “... e 

advertia essas comodidades por um certo sentimento de prazer ... e essas incomodidades por 

um sentimento de dor”.38 Que possuía apetites e emoções: “... sentia também em mim a fome, 

a sede e outros semelhantes apetites, como também certas inclinações corporais para a alegria, 

                                                           
35 AT VII, 73. 
36 AT VII, 74. Sexta Meditação, p.139. 
37 AT VII, 74.  
38 AT VII, 74. 
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a tristeza, a cólera ...”.39 Além dessas sensações mais íntimas e ligadas ao próprio corpo, os 

sentidos forneciam um suposto conhecimento de toda uma realidade externa composta de 

variadas qualidades experimentadas por diferentes sentidos constitutivos do corpo. Estes são 

os cinco sentidos clássicos – tato, visão, olfato, paladar e audição – “... cuja variedade me 

fornecia meios de distinguir o céu, a terra, o mar e geralmente todos os outros corpos uns dos 

outros”.40  

 A crença no conhecimento fornecido pelos sentidos estava baseada em duas razões: 1) 

a involuntariedade das sensações, razão pela qual tradicionalmente se crê que as ideias 

sensíveis são adventícias e que, tendo em vista sua suposta origem nas coisas, elas lhes seriam 

semelhantes: 

... Não era sem razão que eu acreditava sentir coisas inteiramente diferentes do 
meu pensamento, a saber, corpos de onde procediam essas ideias. Pois eu 
experimentava que elas [as ideias das qualidades sensíveis] se apresentavam 
ao meu pensamento sem que meu consentimento fosse requerido para tanto...41  

E dado que as ideias que recebia pelos sentidos eram muito mais vivas ... 
parecia que não podiam proceder de meu espírito; de sorte que era necessário 
que fossem causadas em mim por quaisquer outras coisas. Coisas das quais 
não tendo eu nenhum conhecimento senão o que me forneciam essas mesmas 
ideias, [nenhuma] outra coisa me podia vir ao espírito, só que essas coisas 
eram semelhantes às ideias que elas causavam.42   

 e 2) o fato de que a natureza ensina, a partir das relações estabelecidas entre o corpo próprio 

(aquele do qual o sujeito não pode se separar como o faz com relação a outros corpos) e os 

demais, que sentimentos de prazer ou dor precedem outros de alegria e tristeza, bem como 

apetites ocorrem antes de algumas atitudes que pretendem saná-los, isto é, a natureza ensina a 

preservação do corpo: 

... Não podia apresentar nenhuma razão, senão que a natureza mo ensinava 
dessa maneira; pois não há, certamente, qualquer afinidade nem qualquer 
relação ... entre essa emoção do estômago e o desejo de comer, assim como 
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entre o sentimento da coisa que causa a dor e o pensamento de tristeza que 
esse sentimento engendra.43 

 Entretanto, após a recapitulação das crenças da tradição, Descartes apresenta os 

motivos que o fizeram colocá-las em dúvida. Por um lado, experiências corriqueiras com os 

sentidos externos mostraram-se enganosas, como quando a visão de um objeto a uma 

distância apresenta-o com proporções inferiores a que se pode experimentar quando mais 

próximo. Por outro lado, até mesmo sentidos internos, como a dor, podem enganar, como no 

caso de pessoas que se enganam mesmo quanto a dor que sentem:  

... Observei muitas vezes que torres, que de longe se me afiguravam redondas, 
de perto pareciam-me quadradas ... e, assim, em uma infinidade de outras 
ocasiões, achei erros nos juízos fundados nos sentidos exteriores. E não 
somente nos sentidos exteriores, mas mesmo nos interiores: pois haverá coisa 
mais íntima ou mais interior do que a dor? E, no entanto, aprendi outrora de 
algumas pessoas, que tinham os braços e as pernas cortados, que lhes parecia 
ainda, algumas vezes, sentir dores nas partes que lhes haviam sido 
amputadas44           

 Além essas razões de duvidar, Descartes retoma uma dúvida mais geral, apresentadas 

anteriormente na Primeira Meditação, no que tange à existência de coisas exteriores. Se não 

há diferenças entre o que se sente estando dormindo e aquilo que se sente estando acordado, e 

se não se supõe que essas representações oníricas provêm de coisas existentes; então, por que 

motivo poder-se-ia inferir das experiências da vigília que elas são originadas em objetos 

existentes? E, por fim, ele apresenta uma dúvida que atinge as ideias do entendimento puro ao 

afetar a capacidade de conceber ideias claras e distintas, a saber, a suposição artificial de que 

há um Deus que me engana sistematicamente. Estes são os pontos fundamentais dos três 

graus da dúvida retomados na Sexta Meditação, sendo que os dois primeiros (a que se refere 

ao engano cotidiano referente aos sentidos e a hipótese do sonho) atingem diretamente as 

bases dos argumentos da tradição que fundamentariam a existência do mundo externo; o 

último, coloca em questão a capacidade de conhecer verdadeiramente alguma coisa. É 
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importante lembrar que já na Terceira Meditação, com a prova da existência de Deus, e na 

Quarta Meditação com o conhecimento de que Deus é veraz, a hipótese do erro universal foi 

refutada, restando, entretanto, a análise da validade objetiva das ideias dos sentidos para ser 

verificada.  

 Para concluir o elenco de razões para duvidar dos sentidos, Descartes ainda retoma 

razões (independentes dos três graus da dúvida) para refutar os argumentos tradicionais 

segundo os quais as ideias procedem de coisas externas e assemelham-se a elas, bem como o 

ensinamento da natureza sobre as relações entre o corpo próprio e os demais. Basicamente, de 

encontro ao ensinamento natural tem-se que a natureza pode contradizer a razão, como 

quando esta não nos leva menos ao mal do que ao bem no que diz respeito a vícios e 

virtudes.45 E contra a involuntariedade das ideias sensíveis há a hipótese da faculdade oculta 

que seria capaz de produzir tais ideias sem o conhecimento do sujeito.  

É de posse, no entanto, dos avanços teóricos das Meditações precedentes – que dizem 

respeito à existência de uma substância cuja natureza completa é pensar e que há um Deus 

veraz capaz de assegurar a validade objetiva da essência dos corpos – que é possível 

reconsiderar as ideias sensíveis em um outro patamar e ver se há algum conhecimento 

legítimo que delas procede. É preciso determinar se há alguma validade objetiva nessas ideias 

para que se possa conhecer certamente se há corpos. Para realizar tal intento, Descartes 

precisa concluir um argumento em favor da distinção real entre pensamento e extensão que 

tem início ainda na Segunda Meditação. A distinção real entre mente e corpo é fundamental 

para que se estabeleça uma prova da existência do mundo externo porque se corpo e mente 
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por ventura fossem da mesma natureza, as sensações que se lhe apresentam poderiam provir 

de alguma natureza não corpórea46 que fosse causa eminente das sensações.  

Note-se que desde a Segunda Meditação, o sujeito pensante tem uma ideia clara e 

distinta de sua essência, quando descobre que é uma substância completa cuja natureza é dada 

por um atributo principal que é pensamento. Enquanto substância completa, o sujeito pensante 

não depende de outra coisa para ser, senão de sua natureza: o pensamento. Somado a isto, 

alcança-se na Quinta Meditação o conhecimento claro e distinto da essência das coisas 

materiais: a extensão. Assim, essa extensão em altura, largura e profundidade constitui o 

atributo principal de uma outra coisa independente da mente. Portanto, duas naturezas podem 

ser concebidas clara e distintamente como completas em si e independentes uma da outra. Por 

meio do entendimento, o sujeito pensante compreende a distinção entre pensamento e 

extensão. Deus, infinitamente poderoso, pode criar tudo o que é concebido clara e 

distintamente da maneira como é concebido. Concebo clara e distintamente que o pensamento 

pode existir sem o corpo porque pensamento e extensão (dadas a segunda e a quinta 

meditações) são substâncias completas.  Se concebo que pensamento e extensão podem existir 

separados, Deus pode criá-los separados. Se Deus pode criá-los separados, então são distintos. 

É forçoso concluir, portanto, que o eu descoberto na Segunda Meditação (minha alma) é 

realmente distinto do corpo, pois poderia existir sem ele:  

... Todas as coisas que concebo clara e distintamente podem ser produzidas 
por Deus tais como as concebo ... Noto que não pertence necessariamente 
nenhuma coisa à minha natureza ou à minha essência, a não ser que sou uma 
coisa que pensa ... E, embora talvez (ou, antes, certamente, como direi logo 
mais) eu tenha um corpo ao qual estou muito estreitamente conjugado, 
todavia, já que, de uma lado, tenho uma ideia clara e distinta de mim mesmo, 
na medida em que sou apenas uma coisa pensante e inextensa, e que, de outro, 
tenho uma ideia distinta do corpo, na medida em que é apenas uma coisa 
extensa e que não pensa, é certo que este eu, isto é, minha alma, pela qual sou 
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o que sou, é inteira e verdadeiramente distinta de meu corpo e que ela pode ser 
ou existir sem ele.47 

 Após a prova da distinção real entre as substâncias mente e corpo, Descartes a 

complementa mostrando a distinção entre os modos dessas sustâncias. Em um primeiro 

momento atenta para o fato de que a imaginação e a sensação são faculdades de pensar que 

não constituem sua essência, visto que sem elas sua natureza permanece completa. Contudo, 

essas faculdades dependem do pensamento, visto que a intelecção é parte fundamental de seu 

conceito: imaginar e sentir são modos de pensar, pois dependem do pensamento para sua 

realização. Assim como imaginação e sensação são distintas do sujeito de pensamento, 

movimento, figura etc. são modos distintos da extensão que não constituem sua essência e, 

entretanto, dependem dela para serem o que são. A distinção feita nos modos das duas 

substâncias tem por função elencar um conjunto de modos do pensamento e outro da extensão 

e, desta maneira, completar como que por extenso a prova da distinção real entre elas. Os 

modos de uma substância são “configurações” ou especificações contingentes, mas que só 

podem ser entendidas pelo atributo principal da substância que os sustenta. Ao continuar a 

análise dos modos dessas substâncias distintas, o eu reconhece por meio de suas sensações 

outras faculdades, “como as de mudar de lugar, de colocar-me em múltiplas posturas e outras 

semelhantes”.48 Essas sensações servem de indício da existência de outra coisa na substância 

pensante que não seja pensamento, posto que a capacidade de mudar de lugar, ou de postura, 

ou o movimento de maneira geral requerem como sustentáculo o atributo da extensão, já que 

pensamento prescinde de lugar, movimento e espaço. É interessante lembrar que mais acima 

Descartes, para explicar o funcionamento da faculdade da imaginação (que é distinto da 

faculdade da intelecção), supôs que ela dependesse da ligação estreita com um corpo para 

que, ao imaginar, a mente pudesse voltar-se para ele e tomar aí algo de conforme suas ideias. 

Desta maneira, tanto a imaginação, no primeiro momento, quanto, agora, a sensação de 
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algumas modificações distintas ao pensamento sugerem a existência de corpos. Por este 

motivo, tem início a análise propriamente dita da faculdade de sentir de onde poderá concluir-

se a existência das coisas materiais pela retomada da validade objetiva das ideias sensíveis.  

 

2.3 - Reconstrução dos passos da prova da existência das coisas materiais  

1 – Percebo em mim a faculdade de sentir que é uma faculdade passiva de perceber 

ideias.  

 Há um modo do pensamento que é a sensação e a consciência percebe-a como passiva. 

Esta passividade da sensação foi ressaltada na terceira Meditação quando da retomada das 

concepções tradicionais para explicar a origem das ideias nas coisas externas. Descartes nesta 

Meditação não tentou refutar o argumento tradicional a partir da negativa da passividade da 

faculdade de sentir, mas apenas mostrou que não há razões para inferir desta passividade a 

existência de causas externas à medida que até aquele momento ainda era possível admitir que  

o próprio sujeito pensante, ocultamente, poderia ser a causa, o que agora, na Sexta Meditação 

(ver item 3 adiante), como veremos, não mais poderá ser admitido.:  

Demais, encontra-se em mim certa faculdade passiva de sentir, isto é, de 

receber e conhecer as ideias das coisas sensíveis.49 

2 – Há uma implicação recíproca entre passividade e atividade.  

 Se as ideias sensíveis são resultantes da faculdade passiva de sentir, é preciso que haja 

uma faculdade ativa responsável por causar tais ideias. Como Descartes escreve no Tratado 

das Paixões, artigo I, “o que é a paixão em relação a um sujeito é sempre ação a qualquer 
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outro respeito”,50 de modo que “a ação e a paixão não deixam de ser sempre uma mesma 

coisa com dois nomes”.51 Isto significa que paixão e ação são nomes distintos para uma 

mesma coisa dependentemente da relação em que ela se encontra. No que diz respeito a ideias 

sensíveis, portanto, dependem de uma passividade do intelecto que só pode ser explicada 

tendo em vista alguma atividade responsável por sua impressão: 

... Mas ela me seria inútil , e dela não me poderia servir absolutamente, se não 

houvesse em mim, ou em outrem, uma faculdade ativa, capaz de formar e 

produzir essas ideias.52 

3 – Meu pensamento não pode ser pressuposto pela faculdade ativa produtora das ideias 

sensíveis.  

 Tendo em vista que o sujeito é sujeito de consciência, não é possível pensar que a 

atividade que produz as sensações esteja ocultamente no próprio pensamento. Deste modo, é 

forçoso refutar a hipótese levantada pelo próprio Descartes de que a involuntariedade das 

ideias sensíveis poderia ser explicada por uma faculdade ativa oculta da própria substância 

pensante. Por ser sujeito de consciência, eu não posso ignorar uma faculdade da consciência:  

Ora, essa faculdade ativa não pode existir em mim enquanto sou apenas uma coisa que 

pensa, visto que ela não pressupõe meu pensamento, e, também, que essas ideias me 

são frequentemente representadas sem que eu em nada contribua para tanto...53 

4 – A faculdade ativa produtora das ideias sensíveis existe necessariamente em algo 

diferente da substância pensante.  
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 Porque dependem de uma faculdade passiva da mente, as sensações precisam ser 

produzidas ou causadas por alguma realidade. Não se pode pressupor que tal faculdade ativa 

encontra-se oculta na substância pensante, pois esta é sujeito de consciência. Deste modo, a 

prova da existência das coisas materiais chega a uma primeira conclusão, a saber, a faculdade 

ativa em questão existe independentemente da substância pensante.   

5 – Essa passividade tem uma causa ativa.  

 Neste momento da prova é introduzido o princípio de causalidade na tentativa de 

explicar a origem das ideias sensíveis. Até aqui é sabido que tais ideias são produzidas por 

uma faculdade ativa independente da mente. Seja qual for tal faculdade, ela é o princípio de 

explicação da sensação à medida que constitui sua causa. A fim de tornar mais clara a causa 

das ideias de sensação, Descartes retoma o princípio de causalidade cuja formulação geral, 

que aparece na Terceira Meditação, diz que deve haver ao menos tanta realidade na causa 

quanto no seu efeito. O princípio de causalidade, deste modo, torna clara em que condições as 

relações causais podem ser estabelecidas. Isto significa que, no caso das ideias sensíveis, a 

faculdade ativa responsável por sua produção deve conter em si aquilo que está presente 

objetivamente nas ideias. Quando uma causa contém ao menos tanta realidade que o efeito, 

isto ocorre formalmente ou eminentemente, isto é, ou a causa contém, por assim dizer, as 

mesmas propriedades que o efeito ou, então, as possui de maneira mais nobre, como uma 

capacidade de produzi-las.   

 Ao aplicar o princípio de causalidade à passividade das sensações, atinge-se, portanto, 

mais uma conclusão no que tange à substância em que se encontra a faculdade ativa causadora 

das ideias sensíveis. A regra causal leva a compreender que ou Deus; ou os próprios corpos; 

ou alguma coisa mais nobre que o corpo é causa das ideias sensíveis. Deus, enquanto 

onipotente tem poder mais que suficiente para ser causa eficiente das sensações. Os corpos 
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poderiam ser causa formal das sensações. E, por fim, talvez algo entre os corpos e Deus seja 

causa eminente do que está por representação nas ideias sensíveis:  

É preciso, pois, necessariamente, que ela exista em alguma substância 
diferente de mim, na qual toda realidade que há objetivamente nas ideias por 
ela produzidas esteja contida formal ou eminentemente (como notei antes). E 
esta substância é ou um corpo, isto é, uma natureza corpórea, na qual está 
contida formal e efetivamente tudo o que existe objetivamente e por 
representação nas ideias; ou então é o próprio Deus, ou uma outra criatura 
mais nobre do que o corpo, na qual isto mesmo esteja contido 
eminentemente.54 

6 – Tenho uma fortíssima inclinação para crer que corpos são as causas das sensações.  

 Este passo mostra que há uma forte  inclinação natural que aponta para os corpos 

como sendo causas das ideias sensíveis. Não há nenhuma outra inclinação que indique Deus 

ou uma outra coisa mais nobre que o corpo como responsáveis pelas sensações. O apelo para 

a natureza, apesar de parecer inconsistente, já que foi rejeitado anteriormente, não será 

ingenuamente retomado por Descartes, pois ele oferecerá mais a frente um critério para 

garantir a verdade das inclinações.  

7 – Veracidade divina e incorrigibilidade dessa inclinação natural.  

 Como Deus não é enganador, é fundamental perceber que não criaria o sujeito 

pensante com uma inclinação tão forte que fosse ilusória, sem que fornecesse meios de 

corrigi-la. A corrigibilidade das inclinações, portanto, é a garantia pela qual o ensinamento da 

natureza pode ser tomado como verdadeiro ou falso. Se Deus oferece meios de corrigir nossas 

ilusões, então, na conjunção geral da criação, determinada inclinação incorrigível guarda uma 

função importante e tem sua consistência e verdade garantidas:  

Pois, [Deus] não me tendo dado nenhuma faculdade para conhecer que isto [a 
causa das ideias sensíveis é eminente] seja assim, mas, ao contrário, uma 
fortíssima inclinação para crer que elas me são enviadas pelas coisas corporais 
ou partem destas, não vejo como se poderia desculpá-lo de embaimento se, 
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com efeito, essas ideias partissem de outras causas que não coisas corpóreas, 
ou fossem por elas produzidas.55 

8 – Coisas materiais existem.  

 Tendo em vista a incorrigibilidade da inclinação que leva o sujeito pensante a crer que 

a causa das ideias de sensação são as coisas materiais, é forçoso concluir, pela veracidade 

divina, que corpos são as causas das sensações e, portanto, que coisas materiais existem:  

E, portanto, é preciso confessar que há coisas corpóreas que existem.56 

 O alcance da existência de corpos a partir das ideias de sensação pressupõe e esclarece 

em que sentido a validade objetiva das ideias de sensação pode ser resgatada. Como estava 

explícito no projeto – “não penso, na verdade, que deva admitir todas as coisas que os 

sentidos parecem ensinar-nos, mas penso tampouco que deva colocar em dúvida todas em 

geral”57 – não foi de uma adesão temerária aos princípios e argumentos da tradição que 

Descartes pôde resgatar a validade objetiva das ideias sensíveis, mas apenas a partir do 

reconhecimento de um critério capaz de revalidar o sentido em que a natureza pode ensinar 

algo. A incorrigibilidade da inclinação que o sujeito tem para concluir que a causa das 

sensações são os corpos, diante da veracidade divina, mostra o caminho pelo qual a natureza, 

o domínio das sensações, tem sua validade garantida. 
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CAPÍTULO 3 

 

3 – O Princípio de Casualidade   

 A partir da reconstrução da primeira prova da existência de Deus exposta acima, torna-

se bastante evidente a importância do princípio de causalidade. Juntamente com o conceito de 

realidade objetiva e o conteúdo infinito da ideia clara e distinta de Deus, o princípio de 

causalidade é essencial para mostrar que há algo externo ao próprio pensamento. Feito o 

inventário das ideias concebidas pela substância pensante, é ele que permite provar a 

existência do ser perfeito, onisciente e onipresente a partir da realidade objetiva que o 

representa no intelecto. Porém, quais são exatamente a função, o funcionamento e o conteúdo 

do princípio de causalidade que o tornam peça fundamental para a prova da existência de 

Deus?   

 Como vimos, na Terceira Meditação, Descartes afirma ser manifesto pela luz natural 

que “deve haver ao menos tanta realidade na causa eficiente e total quanto no seu efeito”.58 

Considero esta a formulação mais geral do princípio de causalidade e de onde é derivado o 

axioma fundamental segundo o qual do nada, nada vem, exposto nas Respostas às Segundas 

Objeções, “pois de onde é que o efeito pode tirar sua realidade senão de sua causa?”:59  

Que nada exista em um efeito que não tenha existido de forma semelhante ou mais 
excelente na causa é uma primeira noção, e tão evidente, que não há nada mais claro; e 
esta outra noção comum, que de nada nada se faz, a compreende em si, porque, se se 
concorda que exista algo no efeito que não existiu na sua causa, cumpre concordar 
também que isso procede do nada; e se é evidente que o nada não pode ser a causa de 
algo, é somente porque, nesta causa, não haveria a mesma coisa do que no efeito.60 

O que a formulação geral do princípio de causalidade afirma parece deixar bem claro que o 

efeito jamais pode conter qualquer coisa que sua causa não possua ao menos no mesmo grau 
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de realidade. Justamente porque não é cabível conceber que o efeito compreenda mais 

realidade do que a causa que o produziu, em nenhum sentido “de nada, nada se faz”, de modo 

que há a exigência mínima de que os dois termos compartilhem ao menos do mesmo nível de 

realidade. É isto o que Guéroult61 chama de equação ad minimum entre os termos da 

causalidade: o princípio de causalidade, portanto, estabelece que deve haver uma igualdade 

mínima entre o efeito e sua causa, igualdade esta que permite, dado o inquérito referente à 

realidade objetiva das ideias, estabelecer o grau de realidade possível no que diz respeito às 

causas, ou origem, das ideias.  

A compreensão do conteúdo do princípio de causalidade utilizado na primeira prova 

da existência de Deus, a princípio, deve ser compatível com o que Descartes afirma acerca 

desse princípio em outras passagens. Por exemplo, no decorrer do texto da Terceira 

Meditação, Descartes faz o que a primeira vista parecem ser especificações desta primeira 

formulação. Além de deixar explícito que o nada não pode produzir coisa alguma e que aquilo 

que tem mais perfeição, mais realidade, não pode provir do que é menos perfeito (uma breve 

explicação da formulação geral do princípio de causalidade), ele chama atenção, em uma 

instanciação do princípio, para o fato de que o efeito, não somente, não pode ser mais real do 

que a causa, como ele deve estar contido na causa que o produziu, formalmente ou 

eminentemente.  Em suas palavras, “a pedra que ainda não foi, não somente não pode agora 

começar a ser, se não for produzida por uma coisa que possui em si formalmente, ou 

eminentemente, tudo o que entra na composição da pedra”.62  

A partir das passagens acima citadas da Terceira Meditação, pode-se afirmar que a 

construção cartesiana do conteúdo do princípio de causalidade envolve as seguintes 

especificações: 1) uma formulação do princípio da qual se segue que do nada, nada vem; 2) 
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que aquilo que tem mais realidade não pode vir do que é menos real. Isto porque de onde o 

efeito retiraria sua realidade senão da causa?; 3) que a causa em um certo sentido “comunica” 

sua realidade ao efeito; e, por fim, 4) “a causa deve conter em si formalmente ou 

eminentemente tudo o que entra na composição do efeito”.  

Sendo assim, para se compreender o conceito de causalidade aqui desenvolvido é 

fundamental esclarecer as noções de graus de realidade, comunicação de realidade e, 

fundamentalmente, a noção de semelhança entre o efeito e sua causa, noção essa envolvida na 

noção de causa formal e causa eminente. Ao fazer uso de uma análise mais detalhada da 

aplicação do princípio na primeira prova da existência de Deus e das coisas materiais 

procurarei esclarecer mais precisamente o conteúdo do princípio de causalidade cartesiano.  

 

3.1 - Quais e quantas são as formulações do princípio de causalidade?  

 Após a exposição do princípio de causalidade na Terceira Meditação, revelado pela luz 

natural, Descartes parece fazer afirmações explicativas sobre seu conteúdo. Cabe 

perguntarmos, entretanto, se tais afirmações apenas explicam o significado do princípio de 

causalidade ou se elas, em função do que dizem, implicam conteúdos distintos:  

Agora, é coisa manifesta pela luz natural que deve haver ao menos tanta realidade na 
causa eficiente e total quanto no seu efeito: pois de onde é que o efeito pode tirar sua 
realidade senão de sua causa? E como poderia esta causa lha comunicar se não a 
tivesse em si mesma?  

Daí decorre não somente que o nada não poderia produzir coisa alguma, mas também 
que o que é mais perfeito, isto é, o que contém em si mais realidade, não pode ser uma 
decorrência e uma dependência do menos perfeito. [...] Por exemplo, pedra que ainda 
não foi, não somente não pode agora começar a ser, se não for produzida por uma 
coisa que possui em si formalmente, ou eminentemente, tudo o que entra na 
composição da pedra, ou seja, que contém em si as mesmas coisas ou outras mais 
excelentes do que aquelas que se encontram na pedra [...]63  

                                                           
63 AT VII, 40-41. 
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 Inicialmente, a formulação “deve haver ao menos tanta realidade na causa eficiente e 

total quanto no seu efeito” parece exprimir o que Descartes entende por princípio de 

causalidade. Entretanto, com caráter explicativo, aparecem as perguntas seguintes, as quais 

questionam de onde o efeito retiraria sua realidade e como a causa poderia comunicar 

realidade ao efeito se não a tivesse em si mesma; bem como o exemplo de instanciação do 

princípio que diz que as coisas só podem vir a ser se forem produzidas por causas que 

contenham em si formalmente ou eminentemente tudo o que entra na composição do efeito. 

Cabe perguntar: são, de fato, meramente explicativas as sentenças seguintes à exposição do 

princípio de causalidade revelado pela luz natural, ou elas acrescentam novos significados a 

ele? Enquanto a formulação geral do princípio afirma apenas que a causa deve conter ao 

menos o mesmo grau de realidade do efeito, as sentenças que a seguem parecem aludir a duas 

outras noções, a saber, a de comunicação ou, talvez, transferência; e a de contenção. Sendo 

mais específico, já que o que está em jogo nas relações causais é o grau de realidade existente 

na causa e no efeito – como fica explícito na formulação geral do princípio –, as noções 

aparentemente introduzidas dizem respeito à comunicação de realidade da causa para o efeito 

e à contenção da realidade do efeito na causa. São estas noções derivadas imediatamente da 

formulação revelada pela luz natural, ou, de fato, sua introdução atribui significado distinto ao 

princípio? Além disso, qual é de fato a relação entre as especificações que se seguem à 

primeira formulação do princípio? A noção de contenção implica na ideia de que a causa 

comunica sua realidade ao efeito?  

 Como vimos anteriormente, a formulação geral do princípio de causalidade parece 

indicar apenas a necessidade de que o grau de realidade da causa nunca seja inferior ao grau 

de realidade do efeito.  Isto significaria que a regra imposta pelo princípio obriga que haja 

uma medida quantitativa na relação entre causa e efeito que torne inteligível a própria relação 

à medida que esta deve ser compreendida, em última instância, sob a noção comum segundo a 
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qual “de nada, nada se faz”. Todavia, as noções de contenção da realidade do efeito na causa e 

a de comunicação de realidade da causa para o efeito não se limitam a uma equação 

quantitativa que torne compreensível a produção de um efeito a partir de uma determinada 

causa. Estas noções parecem incluir novos sentidos. Em função destas questões, passo agora à 

discussão de algumas posições acerca do princípio de causalidade e suas formulações: quantas 

e quais são elas?  

 Em um artigo intitulado ‘Is there a problem of Cartesian interaction?’, Daisie 

Radner tece considerações interessantes a respeito do que ela chama de teoria da causalidade 

de Descartes. Em uma investigação sobre os problemas levantados pela interação entre mente 

e corpo no sistema cartesiano, Radner identifica a teoria da causalidade como o cerne da 

problemática.  Segundo essa autora, se há dificuldades na interação entre o corpo e a alma, 

essas dificuldades dizem respeito diretamente às concepções cartesianas relacionadas à 

causalidade. Embora a interação corpo e alma e sua relação com a concepção cartesiana de 

causalidade constitua um dos mais intrigantes temas do pensamento de Descartes, não 

pretendo aqui nem esclarecer e nem identificar esses temas. O objetivo específico é entender 

somente as contribuições de Radner para o esclarecimento do conteúdo do princípio de 

causalidade.  

 Ao iniciar sua investigação acerca do conceito de causalidade na filosofia de 

Descartes, Daisie Radner afirma que a primeira formulação do princípio revelado pela luz 

natural não constitui toda a teoria da causalidade de Descartes. Além desta formulação, 

quando Descartes introduz as razões que a sustentam, parece introduzir algo mais. Essas 

razões são aquelas citadas acima, que aparecem na Terceira Meditação a título de explicação 

do princípio de causalidade: “pois de onde é que o efeito pode tirar sua realidade senão de sua 

causa? E como poderia esta causa lha comunicar se não a tivesse em si mesma?”. Segundo 

Radner essas razões, ou justificações do princípio de causalidade seriam suficientes para 
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introduzir novas significações na medida em que introduzem as noções de preexistência (ou 

contenção) do efeito na causa e de comunicação (ou transferência) da realidade da causa para 

o efeito. Porque a causa deve comunicar a realidade ao efeito, a realidade do efeito já deve 

preexistir na causa. Deste modo, a noção de comunicação impõe restrições que vão além 

daquelas dadas pela primeira formulação geral do princípio de causalidade, pois enquanto esta 

apenas exige que o efeito jamais possa ser mais real do que a causa, a noção de comunicação 

parece exigir que a realidade do efeito já esteja contida previamente na causa e que, em 

função disto, esta pode comunicá-la, transferi-la para o efeito. Radner entende que não é a 

mesma coisa dizer que a causa tem de ter ao menos o mesmo grau de realidade do efeito e 

dizer que o grau de realidade do efeito está contido na causa e que a causa comunica esse grau 

de realidade a seu efeito. Sua interpretação privilegia a compreensão de que a formulação 

revelada pela luz natural apenas estabelece um princípio de proporcionalidade64 entre o grau 

de realidade da causa e do efeito. No entanto, esta (exigência de) proporcionalidade não é 

suficiente para explicar relações causais, pois sua razão de ser é derivada da necessidade de 

que a realidade do efeito deve pré-existir na causa e que por ela seja comunicada a ele:  

A razão pela qual a causa deve ter ao menos tanta realidade quanto o efeito é que a 

realidade do efeito deve pré-existir na causa. E a razão pela qual a realidade do efeito 

deve pré-existir na causa é que a causa comunica essa realidade ao efeito.65  

 Se é assim, a teoria da causalidade de Descartes não seria constituída apenas da formulação 

geral do princípio de causalidade, mas também de dois outros princípios adicionais 

interconectados à medida que um explicaria o outro. A noção de proporcionalidade expressa 

pela formulação revelada pela luz natural diferencia-se da noção de contenção (ou 

preexistência) à medida que a primeira não explica como uma coisa pode ser causa de outra, 

                                                           
64 RADNER, 1985, p 42: the “at least as much” principle.  
65 RADNER, 1985, p. 41. 
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enquanto que a segunda o pode fazer ao mostrar que uma determinada perfeição, ou realidade 

pode ser comunicada da causa para o efeito. 

O mero fato de que uma coisa seja ao menos tão perfeita quanto outra não é suficiente 
para assegurar que uma possa ser causa de outra. É necessário também ser mostrado 
que alguma realidade ou perfeição contida na primeira possa ser comunicada à 
segunda.66  

Os três princípios, portanto, seriam 1) o princípio de comunicação, 2) o princípio de pré-

existência e 3) o princípio da proporcionalidade (“ao menos tanta realidade”). Eles seriam 

constitutivos da teoria da causalidade de Descartes por consistirem em razões que explicam os 

casos possíveis de relações causais: toda e qualquer relação entre causa e efeito deve respeitar 

as imposições destes três princípios, pois somente a interconexão deles é capaz de tornar 

inteligível toda e qualquer relação causal.  

 Para Radner, no sistema cartesiano, modos e substâncias são perfeições diferenciadas 

por seus respectivos graus de realidade.  Sendo assim, podemos compreender sua 

interpretação da noção de realidade a partir da noção de perfeição: grau de realidade significa, 

portanto, a quantidade de perfeição que uma coisa tem. No entanto, segundo ela, Descartes 

não estaria afirmando que basta que uma substância tenha realidade suficiente, no sentido de 

estar em um patamar ontológico superior ou idêntico, para causar modificações em outra 

substância para que ela de fato cause essas modificações. Que ambas tenham o mesmo grau 

de realidade é necessário para que uma possa causar modificações na outra. Mas uma só causa 

de fato modificação na outra quando transfere todo ou parte de seu grau de realidade à outra, 

isto é, quando a causa possui um X, onde X parece ser compreendido como propriedade, que 

é transferida para o efeito. Descartes teria pretendido explicar essa segunda exigência 

mediante as noções de comunicação de realidade e de preexistência. A noção comum de que 

nada pode vir do nada, por exemplo, seria esclarecedora quanto a esse ponto, visto que o 

impedimento do nada como causa de algo está relacionado ao fato de que em uma tal causa 
                                                           
66 RADNER, 1985, p. 35-50. 



46 
 

não haveria a mesma coisa que no efeito: “se é evidente que o nada não pode ser a causa de 

algo, é somente porque, nesta causa, não haveria a mesma coisa do que no efeito”.67 A teoria 

da causalidade, portanto, envolve as noções de comunicação, preexistência e de proporção 

porque, se nada vem do nada, toda a realidade (propriedade) existente no efeito deve ser 

explicada pela causa e tal explicação pode ser oferecida porque a causa contém em si a 

realidade do efeito e, enquanto causa, comunica esta realidade no momento da produção do 

efeito. A causa deve ter o que o efeito tem, pois se assim não fosse este não poderia ser 

explicado. Para esclarecer, Radner faz uso da segunda prova da existência de Deus:  

Descartes não diz meramente que a causa da minha existência deve ser tão elevada 
quanto a mim na escala ontológica. Ele diz que a causa deve ter o que tenho: já que 
sou um ser pensante, minha causa deve ser um ser pensante, e já que tenho a ideia de 
Deus, minha causa deve ter a ideia das perfeições de Deus.68  

 A justificação que Radner dá ao princípio de preexistência da realidade do efeito na 

causa fundamenta-se no fato de que a causa comunica sua realidade ao efeito. Em outras 

palavras, Radner admite que o princípio de preexistência segue-se do princípio de 

comunicação, isto é, porque a causa comunica sua realidade ao efeito, então ela contém em si 

a realidade do efeito. Quando Descartes pergunta-se de onde poderia o efeito retirar sua 

realidade se não fosse de sua causa e adiciona que isso não seria possível ao menos que a 

causa possuísse o efeito em si mesma, Radner conclui que a realidade do efeito deve 

preexistir na causa. O ponto central, portanto, é o que essa noção de preexistência significa. 

Na interpretação de Radner, a noção de preexistência é equivalente a um princípio de 

semelhança, no sentido de que a causa deve ter os mesmos tipos de modos que produz no 

efeito.  

 Deste modo, como vimos, para Radner há não um, mas três princípios que 

conjuntamente formam a teoria da causalidade de Descartes, posto que cada um serve de 

                                                           
67 AT VII, 135. 
68 RADNER, 1985, p. 42. 
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razão para o outro e cada um deles é suficiente para estabelecer um campo de possibilidades 

de relações causais. A formulação que é revelada pela luz natural constitui apenas uma das 

noções importantes para que a causalidade seja compreensível. Somadas a ela, há ainda as 

noções de comunicação e preexistência, que acrescentam restrições importantes às relações 

causais: além da necessidade de que a causa seja ao menos tão real quanto seu efeito, ela deve 

conter em si mesma ao menos a realidade do efeito, a causa tem que ter o que o efeito tem, ou, 

então, a capacidade de produzir tal coisa e transferi-la para ele, o que implica uma noção de 

semelhança que restringe fortemente a possibilidade de relações causais: por exemplo, duas 

coisas de naturezas distintas não poderiam ser causa ou efeito umas das outras, visto que isto 

seria ininteligível segundo a teoria da causalidade de Descartes. Esta afirmação é bastante 

problemática, pois Descartes a princípio não mantém a tese da impossibilidade de interação 

entre coisas distintas. No entanto, ela aparece no texto de Radner como uma dificuldade na 

doutrina cartesiana da interação entre mente e corpo suscitada pela teoria da causalidade.  

 Louis Loeb, entretanto, tem uma posição bastante diferente de Radner quanto às 

formulações do princípio de causalidade. Seu artigo ‘Replies to Daisie Radner’s “Is there a 

problem of Cartesian interaction?”: Is there a problem of Cartesian interaction?’ 

pretende criticar as posições de Radner quanto aos problemas relativos à interação entre 

mente e corpo, mas, como Radner, Loeb vê na teoria da causalidade de Descartes o cerne dos 

problemas, e por isso apresenta uma outra interpretação do que seria propriamente o princípio 

de causalidade. A tese de Loeb é a de que há apenas um princípio de causalidade e este é o 

revelado pela luz natural. Isto não significa que Loeb abandona ou desconsidera as afirmações 

que Descartes posteriormente faz sobre o princípio de causalidade, ao contrário ele mostra 

que não há razões para se interpretar tais afirmações como se fossem princípios distintos 

daquele revelado pela luz natural e tampouco introduções de novos conteúdos.   
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 Segundo Loeb, Radner interpreta o que ela chama de princípio de comunicação de 

realidade (da causa para o efeito) como se fosse um princípio de transferência de realidade. 

Comunicação é lida como transferência, isto é, a causa seria responsável por transferir 

realidade para o efeito. No entanto, segundo ele, nada no texto fomenta esta interpretação, já 

que, ao contrário, os termos usados em latim e em francês são dare e communiquer e não os 

termos próprios que traduziriam transferência (que,no entanto, não são citados por ele). Para 

Loeb, comunicar, ou dar, grau de realidade simplesmente significa o vir a ser de um efeito, 

significa propriamente falando que a causa é responsável por sua produção, é causa eficiente, 

isto é, uma causa que, por meio da ação, produz algum efeito:  

Os termos óbvios em francês e em latim para “transferência” não são usados. Numa 
interpretação alternativa [a de Radner], “dar” e “comunicar” simplesmente significam 
causar algo em [to cause to have], muito mais do que causar algo por meio de 
transferência.69  

Loeb também não vê motivo para dar razão à interpretação de Radner acerca da noção 

de pré-existência, pois Descartes usa as noções de realidade e perfeição intercambiavelmente. 

Sendo assim, o que esta noção significa é apenas que a realidade do efeito deve pré-existir na 

causa no sentido em que a causa deve conter ao menos tanta perfeição quanto seu efeito. Loeb 

justifica sua posição mostrando o exemplo da Terceira Meditação que diz que o calor só pode 

ser produzido em um objeto por uma causa que seja de uma ordem ao menos tão perfeita que 

o calor. Segundo Loeb, Descartes não exige que a causa do calor contenha modos do mesmo 

tipo que o calor. Na verdade, o que a noção de preexistência requer é simplesmente que a 

realidade do efeito pré-exista na causa enquanto grau de perfeição. Em outras palavras, diz 

ele, a pré-existência é redutível ou equivalente à formulação geral do princípio revelada pela 

luz natural. Desta forma, como aventado anteriormente, a tese fundamental de Loeb afirma 

que há apenas um princípio de causalidade, aquele que é revelado pela luz natural, e que tanto 

a noção de comunicação como a de preexistência estão de acordo com a formulação que diz 

                                                           
69 LOEB, 1985, p. 227-231. 
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que deve haver na causa ao menos o mesmo grau de realidade que há no efeito. Isto porque a 

comunicação não implica transferência, mas apenas explicita a noção de causalidade 

eficiente; e a preexistência não implica que as propriedades do efeito já estejam na causa, mas 

apenas que a causa contenha a realidade do efeito enquanto grau de perfeição, isto é, que a 

causa contenha em si realidade suficiente para ser causa do efeito. Para Loeb, portanto, 

Radner não possui nenhum argumento para fundamentar tanto que a noção de comunicação 

implique transferência quanto que a de pré-existência seja equivalente à noção de semelhança. 

Por este motivo, ao contrário de Radner, Loeb interpreta que há apenas um princípio de 

causalidade e que todas as afirmações feitas acerca dele são redutíveis a ele e completam e 

concordam com seu sentido original.  

Tad Schmaltz, em ‘Descartes on causation’,70 a partir das discussões entre Radner e 

Loeb, avança uma interpretação sobre quais e quantas são as formulações do princípio de 

causalidade que, em um certo sentido, pretende ser uma síntese das posições polarizadas dos 

autores anteriores. Segundo ele, Radner assume que a formulação cartesiana mais geral do 

princípio de causalidade (deve haver ao menos tanta realidade na causa quanto no efeito) é 

distinta da formulação que posteriormente aparece em uma instanciação do princípio (a causa 

deve contem em si formalmente ou eminentemente tudo o que entra na composição do efeito), 

visto que a formulação geral exigiria muito menos da causa do que a formulação restrita. E 

Loeb, opostamente, defende que há apenas um princípio de causalidade em Descartes, visto 

que as afirmações a respeito da causalidade que aparecem posteriormente à formulação geral 

não acrescentam nada de diferente a ela. Schmaltz, por sua vez, assim como Loeb, afirma que 

há apenas um princípio de causalidade Mas, juntamente com Radner, identifica distinções 

entre a chamada formulação geral e a formulação específica. Efetivamente falando, para 

Schmaltz, o princípio de causalidade é aquele que diz que a causa já deve conter a realidade 

                                                           
70 SCHMALTZ, 2008. 
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do efeito, formal ou eminentemente e as distinções entre formulação geral e restrita são 

resultantes das necessidades específicas de Descartes quando da consideração da realidade ou 

perfeição existente no efeito:  

Minha proposta é que Descartes oferece apenas um axioma causal que requer que a 
causa contenha a realidade do efeito formalmente ou eminentemente. Qualquer 
aparente distinção de restrições é derivada do fato de que ele, algumas vezes, precisou 
considerar a realidade ou perfeição do efeito apenas abstratamente em termos de sua 
simples hierarquia ontológica.71  

 A posição de Tad Schmaltz, por atentar para as diferenças internas aos contextos em 

que o princípio de causalidade aparece no Sistema Cartesiano, figura-se a que mais se 

aproxima, entre os autores vistos, de uma boa explicação sobre quantas e quais são as 

formulações do princípio de causalidade nas Meditações Metafísicas. A análise de Daisie 

Radner contribui bastante para o reconhecimento de que as especificações do princípio de 

causalidade não poderiam ser lidas levianamente, como se fosse óbvio que não introduzem 

nenhum dado novo. Já a leitura de Louis Loeb é interessantíssima do ponto de vista que 

reintroduz a importância da formulação geral do princípio de causalidade (esta que é a 

revelada pela luz natural) ao tentar mostrar que ela é forte o suficiente para compreender todas 

as outras afirmações feitas no que tangem à causalidade. No entanto, as duas contribuições 

não lançam um olhar sobre os vários momentos de aplicação do princípio de causalidade e, 

por isso, perdem robustez ao tentarem ser estanques.  

 A hipótese que pretendo avançar como resposta à questão “quais e quantas são as 

formulações do princípio de causalidade?” inspira-se na dicotomia entre a posição de Loeb 

(para quem o princípio de causalidade apenas estabelece são possíveis apenas observando-se 

o respeito à hierarquia ontológica) e a posição de Radner (que além de considerar o respeito à 

hierarquia de ser, introduz as noções de contenção da realidade do efeito na causa e de 

comunicação da realidade da causa para o efeito). Com isto pretendo mostrar que há duas 

                                                           
71 SCHMALTZ, 2008, p. 55. 
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formulações do princípio de causalidade que possuem papeis diferentes no Sistema 

Cartesiano. Por um lado, há uma formulação geral que constitui a determinação das regras 

segundo as quais relações causais podem ocorrer. E, por outro lado, uma formulação 

específica que restringe o modo como Descartes entende que a causa deve ser ao menos tão 

real quanto seu efeito. 

 A posição de Schmaltz contribui para a hipótese em questão ao chamar a atenção para 

a importância do contexto no, Sistema Cartesiano, em que a causalidade aparece. Dependendo 

dos objetivos de Descartes, uma ou outra formulação pode ser aplicada, não no sentido da 

conveniência da prova, mas por exigência do tipo de pergunta que é feita sobre a causalidade. 

A utilização desta hipótese na análise das provas da existência de Deus e das coisas materiais, 

a seguir, poderá mostrar mais claramente estes pontos.  
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CAPÍTULO 4 

 

4 - O que está em jogo quando a pergunta sobre a causa da realidade objetiva da ideia 

de Deus é feita?  

 Tomada a reconstrução da prova, realizada anteriormente, podemos identificar quatro 

assunções importantíssimas para que ela seja levada a cabo: (1) há graus de realidade; (2) o 

princípio de causalidade; (3) a causalidade se aplica às ideias; e (4) a realidade objetiva das 

ideias deve ser explicada por uma realidade formal.  

Quanto a (1), a noção de realidade, pode ser entendida a partir da consideração de 

algumas passagens em que Descartes faz uso deste termo. Nelas, realidade aparece como 

sinônimo de propriedade, ou perfeição. Um dos exemplos vem da instanciação do princípio de 

causalidade (exposta anteriormente) e sua continuação, onde são lembrados que a causa deve 

conter “tudo o que entra na composição da pedra [e] que conte[nha] em si as mesmas coisas 

ou outras mais excelentes”72. Um outro exemplo se dá quando o calor é chamado de 

perfeição73 e esta é tomada como sinônimo de realidade em “toda realidade ou perfeição que 

existe em uma coisa encontra-se formal, ou eminentemente, na sua causa primeira ou total”.74 

Além destes indícios, segundo Clatterbaugh,75 a sugestão de que Descartes entende realidade 

como propriedade é a única possível, já que a ontologia cartesiana limita-se apenas à 

existência de substâncias e suas propriedades, não havendo outra coisa além disso. Com 

relação a (3), vimos que as ideias diferenciam-se entre si em função do grau de realidade que 

possuem e, porque possuem realidade, não são um puro nada, de modo que cabe perguntar 

                                                           
72 AT VII, 41, grifo nosso. 
73 AT VII, 41: “o calor não pode ser produzido em um objeto que dele era privado anteriormente se não for por 
uma coisa que seja de uma ordem, de um grau ou de um gênero ao menos tão perfeito quanto o calor...” 
74 AT VII, 165. 
75 CLATTERBAUGH, 1999, p. 21. 
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sobre a causa de sua realidade objetiva. E, no que diz respeito a (4), apesar de uma ideia poder 

dar origem a outra, não é possível regredir nisto até o infinito, visto que um tal regresso não 

constituiria nenhum tipo de explicação a respeito da origem de uma ideia: é preciso achar pelo 

menos uma primeira ideia cuja causa contenha formalmente o que ela contém objetivamente.  

Por fim, resta-nos compreender melhor o que (2), o princípio de causalidade, significa 

na primeira prova por efeito. Levando em consideração o que foi dito na seção precedente em 

relação ao que, ao menos aparentemente, consistem diferentes formulações do princípio de 

causalidade é importante questionar o que está em jogo em termos de causalidade no que diz 

respeito à primeira prova da existência de Deus.  

A tese que pretendo avançar é uma aplicação da conclusão da seção anterior, isto é, a 

demonstração, via aplicação do princípio de causalidade na primeira prova da existência de 

Deus, de que as duas formulações estão ligadas diretamente ao que está em questão quando a 

pergunta sobre a causa, ou a origem, é feita.  

 O princípio de causalidade é utilizado na primeira prova como instrumento capaz de 

provar, a partir da realidade objetiva da ideia de Deus, a existência atual de Deus. O que está 

em questão neste momento da Terceira Meditação é exatamente o que explica que eu, 

substância pensante, tenha a ideia de um ser perfeito. Assumidas todas as discussões das 

preliminares e dos passos envolvidos na prova, pode-se aplicar o princípio de causalidade às 

realidades objetivas das ideias que penso a fim de saber se há algo correspondente a alguma 

dentre elas que existe fora de mim. Aplicado o princípio, apenas uma das ideias tem um 

conteúdo que se impõe como maior e mais perfeito que a realidade da própria substância 

pensante e que por ela não pode ser causado: donde é forçoso concluir que sua causa é uma 

realidade formal diferente de mim e que tem tanta perfeição atual quanto a ideia de Deus 

possui objetivamente. É necessário concluir, portanto, que o que explica a existência na mente 
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de um conteúdo de grau de realidade infinito só pode ser algo que seja atualmente, em si 

mesmo, infinito, não podendo jamais, pela própria letra do princípio de causalidade, ser algo 

com realidade inferior.  

 Relativamente à ideia de Deus, a pergunta ‘qual é a causa?’ é uma pergunta sobre o 

que explica a possibilidade da existência desse efeito: como é possível que a substância finita 

conceba a ideia de um ser infinito? Neste sentido, a formulação do princípio de causalidade 

utilizada na primeira prova da existência de Deus é claramente a mais geral, a que apenas 

estabelece que um efeito não pode ser menos real que sua causa. A pergunta pelo que explica 

o conteúdo da ideia de Deus pretende tornar inteligível as condições necessárias para que a 

substância pensante finita a conceba, muito mais do que detalhar seu processo de produção no 

intelecto. Responder a essa questão encontra uma necessidade mais básica que é saber se 

posso ser causa dessa ideia, antes de perguntar como poderia tê-la produzido. O que está em 

jogo é qual a legitimidade da resposta pela pergunta sobre sua causa. Se a mente pode ser 

causa de todas as outras ideias que concebe, por que não pode ser também da ideia de Deus? 

Logo, somente o ser perfeito existente consiste em uma explicação compreensível para a 

causa da ideia que o representa.  

Na primeira prova da existência de Deus não temos uma tentativa de explicação da 

origem constitutiva, do processo de produção de alguma coisa. O objetivo de Descartes é 

apenas – e anteriormente – explicitar as condições necessárias para a concepção da ideia de 

Deus pela mente finita, deixar claro o que pode e o que não pode ser sua causa explicativa.  

O avanço que esta análise sobre quantas formulações e qual é a utilizada na primeira 

prova traz é, em primeiro lugar, deixar claro que o tipo de pergunta que se faz acerca da causa 

na primeira prova da existência de Deus (pergunta sobre qual é a condição de possibilidade 

para se conceber a ideia de infinito) é diferente da que se pode fazer para os objetos 
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específicos das ciências, ou coisas finitas em geral, que encontram em uma outra formulação76 

do princípio a ênfase no modo de produção dos efeitos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
76 Formulação esta que apesar de distinta não é dispare. 
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CAPÍTULO 5 

5 - O que está em jogo quando a pergunta pela causa das ideias sensíveis é feita?  

 Desde a Quinta Meditação, o sujeito pensante conhece clara e distintamente a essência 

das coisas materiais, mas este conhecimento apenas traz a compreensão de que corpos podem 

existir e não que existem de fato. Investigar de que forma pode-se passar do pensamento à 

existência no que diz respeito aos corpos é um dos projetos da Sexta Meditação, que só pode 

ser levado a cabo por meio da análise introspectiva das ideias do sujeito pensante. Tal 

investigação pretende descobrir se há alguma coisa sobre elas que possibilite concluir que 

corpos existem.  

 Esta análise introspectiva das ideias do sujeito difere daquela realizada na Terceira 

Meditação por se voltar especificamente para representações que digam respeito às coisas 

materiais: as ideias da imaginação, que ocorrem a partir da aplicação da mente à consideração 

dos corpos; e as ideias da sensação, que fornecem mais vivamente as propriedades que a 

imaginação considera nos corpos, a saber, as cores, sons, odores etc. Como visto 

anteriormente,77 a imaginação permite afirmar que a existência dos corpos é apenas provável, 

pois, apesar de ela não ser essencial à natureza da substância pensante, a partir dela é possível 

somente conjecturar que há um corpo que serve de sustentação e explicação para a faculdade 

da imaginação. Resta, então, a sensação e Descartes propõe seu exame para “ver se, das ideias 

que recebo em meu espírito por este modo de pensar, que chamo sentir, posso tirar alguma 

prova certa da existência das coisas corpóreas”.78 É com este propósito que a pergunta pela 

causa da realidade objetiva das ideias de sensação tem seu lugar na Sexta Meditação.  

 A prova da existência das coisas materiais lida com elementos fundamentais sem os 

quais não se poderia concluir a existência dos corpos: a passividade das ideias de sensação, a 
                                                           
77 Capítulo 2. 
78 AT VII, 74. 
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impossibilidade da existência de uma faculdade oculta na substância pensante, o princípio de 

causalidade, o ensinamento da natureza, sua incorrigibilidade e a veracidade divina.  

Interessa, entretanto, neste momento, explorar o papel que o princípio de causalidade exerce 

na referida prova, isto é, saber qual a sua formulação, sua função e o que permite concluir 

sobre as sensações.  

 É importante ressaltar que a pergunta pela causa da realidade objetiva das ideias 

sensíveis torna-se legítima em função do reconhecimento da passividade das sensações. 

Segundo Gueroult,79 esta passividade diferencia-se daquela referente às ideias claras e 

distintas, puramente intelectuais, à medida que a sensação implica um tipo de alteração na 

natureza da mente, enquanto que as ideias do entendimento não. O sujeito pensante conhece 

uma ideia clara e distinta diferentemente da experiência que tem de uma sensação, pois são 

maneiras diferentes de afetar a consciência. A explicação para esta distinção está em que as 

ideias sensíveis são sentidas como “envolvendo a consciência de algo estranho à intelecção” 

porque dependem da união da alma com outra natureza (o que só torna-se claro a partir da 

prova da união da alma com o corpo), ao passo que as ideias do entendimento são da mesma 

natureza da mente. Por envolver a consciência de algo estranho à natureza do pensamento, as 

sensações tornam-se a marca de uma passividade que exige uma explicação além da que já foi 

realizada com relação às ideias claras e disitntas. Diferentemente das ideias do entendimento, 

que são explicadas apenas com recurso a Deus a partir da prova de sua existência, isto é, 

recorrndo àquele que imprimiu tais ideias no eu.  

 Como visto acima, a sensação parece envolver a consciência de algo estranho à 

intelecção, o que resulta em uma experiência de passividade, ou constrangimento, distinta 

daquela relacionada à consciência de ideias claras e distintas do entendimento. Essa 

passividade, portanto, coloca por si mesma a necessidade da existência de uma atividade 

                                                           
79 GUEROULT, 1985, p.61. 
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produtora das sensações e permite, assim, a busca pela causa das ideias de sensação. A causa 

deste constrangimento da sensação não pode ser uma faculdade oculta da substância pensante, 

pois se o fosse o sujeito, por um lado, este não experimentaria tal constrangimento (que é 

dado pela diferença de natureza entre a sensação e o entendimento); e, por outro, porque é 

sujeito de consciência, conheceria esta faculdade responsável pela produção de sensação. 

Como isto não ocorre, é forçoso concluir que a causa das sensações é de fato estranha à 

mente.  

 Alcança-se neste ponto o conhecimento de que algo externo à substância pensante é 

causa das ideias de sensação. Sabendo disto, é possível aplicar o princípio de causalidade às 

ideias sensíveis como um instrumento segundo o qual se pretende concluir alguma coisa sobre 

sua causa. A aplicação do princípio não poderia ter sido feita anteriormente sem a 

determinação mais precisa dos elementos que estão em jogo. Isto significa que Descartes 

precisava tornar mais claras as diferenças entre sensação e intelecção ao mostrar que a 

primeira parece envolver uma natureza distinta do pensamento e que não pode ser explicada 

nos mesmos termos que a intelecção. A explicação para as ideias claras e distintas está nas 

impressões feitas por Deus na substância pensante, enquanto que as ideias sensíveis não 

podem integralmente ser explicadas pelo mesmo tipo de impressão divina que é feito com as 

ideias do entendimento. As ideias sensíveis pressupõem a consciência de algo que parece 

estranho ao puro intelecto e isto precisa ser explicitado. Sensação e intelecção são distintos de 

tal forma que o constrangimento que o eu experimenta no caso das sensações obriga-o a 

reconhecer alguma outra coisa, externa ao pensamento, como causa. Diferentemente, no caso 

da intelecção, é sabido que ela constitui a natureza da substância pensante e que, portanto, as 

ideias claras e distintas são da mesma natureza que o intelecto. Assim, espontaneamente o 

sujeito pensante reconhece que há algo nas sensações que difere de sua própria natureza, 
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enquanto que a passividade do intelecto depende de uma consciência filosófica que é refletida 

e adquirida.80 

  Tais distinções são necessárias para uma resposta mais precisa sobre a causa das 

sensações, que deve necessariamente ser externa à substância pensante. O sentido em que algo 

externo pode ser causa de sensação é o que será de alguma maneira explicitado pelo princípio 

de causalidade. Descartes afirma que  

É preciso, pois, necessariamente, que ela [a causa] exista em alguma 
substância diferente de mim, na qual toda realidade que há objetivamente nas 
ideias por ela produzidas esteja contida formal ou eminentemente (como notei 
antes).81  

Isto significa que a causa das ideias sensíveis deve ser ao menos tão real quanto as próprias 

sensações, o que permite concluir, a partir da regra geral da causalidade, que a causa ativa das 

ideias sensíveis pode ser ou os corpos, cuja realidade formal é proporcional à realidade 

objetiva das ideias sensíveis; ou algo mais nobre que os corpos e menos nobre que Deus, visto 

que uma natureza assim mais nobre poderia ser causa eminente das sensações; ou ainda Deus, 

cuja realidade infinita pode ser causa eminente de todas as coisas.  

 Faz-se necessário discutir qual a função do princípio de causalidade na prova da 

existência de coisas materiais, isto é, é fundamental que se esclareça o que Descartes quer 

concluir dada a aplicação do princípio à passividade das sensações. Este esclarecimento não 

está apartado da questão sobre o que está em jogo quando a pergunta pela causa das sensações 

é feita. Neste sentido, como já é manifesto que a causa das sensações é externa ao sujeito 

pensante82, a função do princípio de causalidade se realiza, em um primeiro sentido, apenas 

como exposição das regras em que podem ser estabelecidas as relações causais entre a causa 

ativa e a realidade objetiva das ideias sensíveis. No momento da aplicação do princípio, 

                                                           
80 Cf: GUEROULT, 1985, p.60-61. 
81 AT VII, 79. 
82 Mesmo previamente a aplicação do princípio na prova. 
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Descartes está preocupado em tornar claro o tipo de causa das ideias de sensação que o eu 

tem. É realizado, portanto, uma especificação do que pode ser a causa, sem expor, ainda, a 

maneira pela qual o efeito é produzido. E a causa é aquela que deve conter ao menos um grau 

de realidade equivalente ao do efeito. Em função desta aplicação geral, pelo princípio de 

causalidade pode-se concluir muito pouco sobre a causa, restando para Descartes outros 

passos do argumento segundo o qual corpos existem: os apelos à incorrigibilidade da 

inclinação natural que o sujeito tem para crer que a causa ativa são os corpos e à veracidade 

divina. Resumidamente, então, o princípio de causalidade tem por função na prova em 

questão definir de modo geral as relações causais possíveis que explicariam a causa das ideias 

sensíveis. O princípio apenas mostra que a causa externa destas ideias, como já visto, ou é 

Deus, ou os corpos, ou algo mais nobre que os corpos e menos nobre que Deus.  

 Ao considerar que o papel que o princípio de causalidade exerce na prova da 

existência dos corpos é o de estabelecer o sentido em que uma substância distinta do sujeito 

pensante pode ser a causa das sensações, está-se afirmando que Descartes faz uso da 

formulação mais geral do princípio. Esta formulação geral afirma que relações causais apenas 

podem ocorrer entre causas que possuam grau de realidade no mínimo semelhante ao dos 

efeitos – segundo os limites de uma hierarquia ontológica em que substâncias e modos 

possuem graus de realidade distintos.  

 Entretanto, como conjugar esta interpretação com a passagem em que Descartes 

afirma a necessidade de se encontrar, formal ou eminentemente, na causa das sensações toda a 

realidade existente objetivamente nas ideias (de sensação)? A aplicação da formulação geral 

do princípio na prova em questão poderia ser considerada uma brecha para a adesão à posição 

de Louis Loeb83 (posição segundo a qual todas as afirmações sobre a causalidade feitas por 

Descartes podem ser reduzidas ao princípio revelado pela luz natural)? Ou as noções de 

                                                           
83 Cf: Capítulo 3. 
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contenção e comunicação aí implícitas vão além da exposição das condições de possibilidade 

de relações causais expressas na formulação geral do princípio de causalidade? Somente ao 

responder essas questões poder-se-á esclarecer mais precisamente o papel do princípio na 

prova da existência dos corpos e o que significam propriamente as duas formulações – geral e 

específica – da regra da causalidade.  

 É importante neste momento expor de maneira breve os passos da prova da existência 

do mundo externo segundo Gueroult, pois a compreensão de argumentos a seguir depende de 

alguns deles.  São eles: 1) percepção de que há um modo do pensamento que é a sensação e 

de que esta é percebida como passiva pela mente; 2) há uma implicação recíproca entre 

passividade e atividade, isto é, já que a sensação é passiva, ela implica que haja alguma 

faculdade ativa que a produza; 3) esta faculdade ativa não pressupõe o pensamento, pois o 

sujeito é sujeito de consciência e, como tal, tem a capacidade para conhecer tudo o que 

envolve seu próprio pensamento; 4) o fato da involuntariedade da sensação, somado à 

impossibilidade da existência de uma faculdade oculta, conduz à primeira conclusão da prova: 

a faculdade ativa produtora da sensação é uma causa ativa diferente do sujeito pensante; 5) 

princípio de causalidade: há necessariamente ao menos tanta realidade formal na causa da 

sensação quanto há de realidade objetiva nas ideias de sensação. A partir da introdução do 

princípio na prova chega-se à segunda conclusão: a causa da sensação ou é Deus, ou alguma 

substância mais nobre que o corpo, ou é o próprio corpo, pois as três possibilidades possuem 

grau de realidade suficiente para ser causa das ideias sensíveis; 6) há uma inclinação natural 

fortíssima que faz crer que os corpos são a causa das sensações; 7) Deus é veraz; 8) o fato de 

esta inclinação ser incorrigível, somada à veracidade divina, garante sua verdade – pois, 

apenas um Deus enganador não apresentaria meios para corrigir uma tal inclinação –, logo, 

coisas materiais existem.   
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 Segundo Thomas C. Vinci84, há duas possibilidades de interpretar o princípio de 

causalidade na prova da existência do mundo externo: uma leitura quantitativa que privilegia 

a relação proporcional entre o grau de realidade da causa e do efeito; e outra, qualitativa, que 

sugere que propriedades específicas de um efeito devem estar presentes de maneira específica 

na causa85. A leitura quantitativa do princípio de causalidade entende que a relação causal 

pode ser estabelecida apenas em termos da quantidade de realidade presente na causa e no 

efeito. Seu aspecto fundamental é o respeito a esta quantidade de realidade observada a 

hierarquia ontológica cartesiana. Assim, para que b seja causa de c, segundo a leitura 

quantitativa, é preciso apenas que b tenha ao menos tanto grau de realidade quando c, ou seja, 

que esteja pelo menos no mesmo nível ontológico. Esta leitura quantitativa pode ser remetida 

ao princípio revelado pela luz natural, um princípio de proporcionalidade entre causa e efeito. 

A leitura qualitativa, entretanto, não privilegia a quantidade de realidade, mas o tipo, ou a 

qualidade, das propriedades envolvidas na relação causal. Assim, não basta, para que b seja 

causa de c, que b seja substância e c seja modo (que tenham grau de realidade proporcional); é 

preciso que b contenha as propriedades de c e de alguma forma comunique-as a c. Neste 

sentido, a leitura qualitativa, envolve as noções de contenção e de comunicação de 

propriedades da causa para o efeito. Para Vinci, Gueroult faz uso da leitura quantitativa do 

princípio quando considera o quinto passo da prova do mundo externo, acima exposto, como 

a necessidade da existência de uma quantidade de realidade na causa que seja, no mínimo, 

igual à quantidade de realidade objetiva das ideias sensíveis. Considerado assim, para 

Gueroult, a proporcionalidade entre os graus de realidade é a peça fundamental, ou mais 

importante para a prova do que outro modelo de causalidade poderia ser. Isto porque apenas o 

apelo ao respeito aos níveis de realidade envolvidos na relação causal seria suficiente para 

                                                           
84 VINCI, 1998. 
85 Esta interpretação de Vinci está de acordo com a leitura de Daisie Radner, exposta no Capítulo 3 desta 
dissertação, em que a teoria da causalidade de Descartes possui três princípios com implicações e forças 
diferentes. 
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determinar o que pode ser a causa da sensação. Entretanto, Vinci considera algumas 

dificuldades que o modelo quantitativo traz para a prova. Em primeiro lugar, para o próprio 

Gueroult, as ideias de coisas sensíveis possuem um mínimo de realidade objetiva, pois “é 

normal para as ideias sensíveis estar nos extremos do ser e do nada no que diz respeito ao seu 

conteúdo representativo”86. Tal interpretação sobre a realidade objetiva das ideias sensíveis, 

combinada com um modelo de causalidade cuja base são as relações quantitativamente 

proporcionais entre causa e efeito, levam a pensar que a causa das ideias sensíveis poderia ser, 

em um certo sentido, qualquer coisa. Se a realidade objetiva das ideias sensíveis é ou está 

perto de um mínimo, então tudo o que tem grau de realidade, por mínimo que seja, poderia ser 

causa da sensação. Um segundo, e principal, problema, de acordo com Vinci, é que o 

princípio parece ter uma função bastante reduzida na prova à medida que possibilita concluir 

apenas que há alguns tipos de coisas que podem ser a causa da sensação: Deus, corpos, ou 

algo entre Deus e os corpos. Dada esta leitura quantitativa do princípio de causalidade, só é 

possível provar que os corpos são a causa das sensações a partir da consideração de que há 

uma inclinação fortíssima e incorrigível que leva o sujeito a pensar que de fato a causa são os 

corpos e, como Deus é veraz, é forçoso concluir que corpos existem, pois Ele não daria ao eu 

esta inclinação sem meios para corrigi-la se ela não fosse verdadeira. Neste sentido, questiona 

Vinci, qual a relevância dos passos da prova anteriores à inclinação incorrigível e a 

veracidade divina? A leitura quantitativa do princípio o coloca em um lugar com pouca 

importância, pois pouco depende dele a prova da existência das coisas materiais.  

 Baseado nestes problemas, Vinci oferece três razões para que a leitura quantitativa do 

princípio de causalidade seja abandonada e substituída pela leitura qualitativa, pois esta seria 

a única escapatória para o sucesso da prova. Em primeiro lugar, ele afirma que nas Respostas 

às Segundas Objeções a formulação do princípio traz uma leitura quantificacional que diz 

                                                           
86 GUEROULT, 1985, p.67. 
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respeito propriamente à noção de contenção, (importante noção da leitura qualitativa), a saber, 

“toda realidade ou perfeição que existe em uma coisa encontra-se formal, ou eminentemente, 

na sua causa primeira e total”87. A segunda razão é semelhante à primeira, mas com respeito 

ao texto da Sexta Meditação, no qual Descartes afirma que na causa das sensações está 

contida formal ou eminentemente tudo o que existe objetivamente nas ideias; estas passagens 

enfatizariam, mais uma vez, uma quantificação do caráter qualitativo envolvido no princípio 

de causalidade . A terceira razão é que a estrutura da prova teria semelhanças com a estrutura 

da primeira prova da existência de Deus, à qual Vinci chama de prova causal arquetípica, isto 

é, Deus existente é como um exemplar que contém formalmente e comunica toda a realidade 

presente objetivamente na ideia de Deus. Os passos das duas provas assemelhariam-se 

quando, para provar a existência a que se propõem, reconhecem que as propriedades 

específicas contidas nas ideias devem estar contidas formal ou eminentemente em uma 

substância distinta do sujeito pensante e que é causa dessas ideias, por um lado; e, por outro, 

quando eliminam a possibilidade de que a substância contenha eminentemente tais 

propriedades específicas, provando, desta maneira, a existência de Deus e das coisas 

materiais. A conclusão da prova da existência de Deus dependeria da leitura qualitativa do 

princípio, pois ela permite explicar o porquê a ideia de Deus tem um conteúdo específico e 

não outro. Dadas as semelhanças entre esta prova e a da existência do mundo externo, Vinci 

pretende mostrar que tudo indica que a última também depende da leitura qualitativa do 

princípio. Assim, só é possível provar a existência dos corpos porque as ideias que os 

representam possuem propriedades específicas que estão como que refletidas nas suas causas.  

 Resumidamente, a tese de Vinci afirma que apenas a leitura qualitativa do princípio de 

causalidade garantiria um funcionamento eficiente da prova, pois desta maneira se evita os 

problemas trazidos pela leitura quantitativa de Gueroult, que de maneira geral se resumem à 

                                                           
87AT VII, 165. 
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pouca importância que o princípio teria para a prova das coisas materiais. Entretanto, Vinci 

reconhece um problema, no caso da prova da existência dos corpos, que diz respeito à 

premissa de eliminação da possibilidade da contenção eminente: a forte e incorrigível 

inclinação que leva o sujeito a crer que são os corpos que produzem as ideias sensíveis. Nesta 

perspectiva, a premissa de eliminação afirma que os conteúdos presentes nas sensações são 

causados pelos corpos; porém, o único tipo de ideias que de fato representam conteúdos 

corpóreos é o das ideias intelectuais da essência dos corpos. Isto é problemático porque as 

sensações extrapolam o sentido em que o entendimento compreende as essências dos corpos 

e, em função disto, deixam a questão sobre o que são seus conteúdos de propriedades em 

aberto. Desta maneira, a leitura qualitativa do princípio de causalidade também encara 

dificuldades na reconstrução da prova da existência do mundo externo, dificuldades estas que 

Vinci pretende endereçar ao papel da imaginação e ao modo como propriedades corpóreas são 

concebidas. 

Após a exposição da posição de Vinci, é importante retomar que no interior de seus 

argumentos há posicionamentos fortes com os quais é necessário discutir a fim de apresentar a 

leitura própria desta dissertação. Na sua interpretação, apesar de a leitura qualitativa também 

apresentar alguns problemas para a construção do argumento causal da prova da existência de 

coisas materiais, a leitura quantitativa é apresentada como pobre, e mesmo descartável ao 

considerar o papel do princípio de causalidade na formulação dos passos da prova na Sexta 

Meditação. O objetivo da exposição é discutir no âmbito da prova da existência do mundo 

externo as noções de formulação geral e formulação específica do princípio de causalidade 

para no fim das contas mostrar, como no caso da prova da existência de Deus, que não há que 

se fazer uma opção definitiva por uma das formulações, mas que as duas são legítimas e 

dependem dos objetivos de Descartes no contexto da pergunta sobre a causalidade. A tese 

final afirma que a formulação geral serve para oferecer as condições em que podemos falar na 
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causa ativa das sensações e a formulação específica diz respeito a uma investigação do 

mecanismo segundo o qual corpos podem causar sensações. 

Há algumas considerações de Vinci, portanto, a serem repensadas e que dizem respeito 

à leitura quantitativa do princípio de causalidade e sua relevância na prova das coisas 

materiais. Vinci parece se enganar quando afirma que dada a leitura quantitativa, o princípio 

torna-se quase prescindível, já que não é capaz de provar que os corpos são a causa das 

sensações. Isto porque, em primeiro lugar, não se pode afirmar que a leitura qualitativa 

permitiria, no desenvolvimento demonstrativo do argumento, provar que são os corpos a 

causa ativa procurada; e, em segundo lugar, porque há uma função clara na leitura 

quantitativa que encontra-se em delimitar relações causais possíveis (como visto mais acima). 

Torna-se necessário aqui explicitar que os modelos de causalidade expostos por Vinci podem 

ser traduzidos para as distinções entre formulação geral e específica do princípio de 

causalidade. Esta tradução é possível à medida que as leituras quantitativa e qualitativa 

retomam a dicotomia entre as posições de Loeb e Radner exposta no Capítulo 3: por um lado, 

uma interpretação do princípio de causalidade que o compreende como uma medida 

proporcional de graus de realidade segundo uma hierarquia ontológica (Loeb); e, por outro, 

uma interpretação de que o conceito de causalidade cartesiano vai além do princípio de 

proporcionalidade ao incluir as importantes noções de contenção e comunicação (Radner). 

Tais posições dicotômicas são base para a concepção de que a função e formulação do 

princípio de causalidade – em um contexto específico – dependem da pergunta que pode ser 

feita sobre a causalidade: em que condições relações causais podem ser estabelecidas?; e, de 

que maneira uma causa pode produzir um determinado efeito?. Assim, as posições 

dicotômicas a respeito da causalidade passam a integrar uma única teoria que possui dois 

modos – que se interrelacionam – de responder questões sobre causalidade. É neste sentido 

que se pode considerar leviana a interpretação de Vinci acerca da pouca relevância da leitura 
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quantitativa (que depende da formulação geral) do princípio de causalidade para a prova da 

existência das coisas corpóreas. Sem a introdução da formulação geral do princípio de 

causalidade, Descartes não poderia mostrar que a causa das ideias sensíveis deve ser de um 

tipo x que respeita a regra da proporcionalidade entre causa e efeito. 

Não se pode concluir, porém, a partir da análise anterior sobre a importância da 

formulação geral do princípio de causalidade, que ele é apenas um princípio de 

proporcionalidade e, assim, encerra-se sua função. Ainda é legítimo perguntar pelo modo de 

produção das ideias sensíveis e isto se segue rapidamente a partir da conclusão da prova. Isto 

porque, diferentemente da primeira prova da existência de Deus, as relações causais entre 

substâncias finitas parecem levantar questões fundamentais sobre o processo de causação, 

cujas respostas são importantes para seu esclarecimento. Deus como causa da ideia de Deus 

consiste na explicação última do porquê a substância pensante possui tal ideia. Mas, no caso 

das ideias sensíveis a explicação última não são os corpos, e sim como corpos podem causar 

tais ideias. Assim, enquanto o princípio de proporcionalidade (a formulação geral do 

princípio) permite reconhecer com evidência que a causa da ideia de Deus é um Deus 

existente (de modo que o processo de produção dessa ideia torna-se secundário), somente a 

formulação específica pode evidenciar o modo de produção das ideias sensíveis e deste modo 

explicitar como corpos causam a sensação. Resumidamente, então, não basta saber que tipo 

de coisa pode ser causa das ideias sensíveis, mas é preciso explicar de que maneira o sujeito 

pensante pode ter sensações. E é a partir da formulação específica do princípio de causalidade 

que a resposta para esta pergunta pode ser oferecida. A função da formulação específica 

enquanto exposição dos meios pelos quais corpos produzem sensações pode ser realizada 

graças às noções de contenção e de comunicação explicitadas na Terceira Meditação e 

retomadas na prova em questão. Essas noções permitem mostrar em que sentido uma 

explicação sobre o modo de produção dos efeitos pode ser oferecida, isto é, as propriedades 
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específicas de um efeito são explicadas pela causa que o antecede e o produz a partir da 

comunicação de suas propriedades específicas. Não basta, portanto, como visto, apenas que se 

recorra ao princípio de proporcionalidade e aos níveis de realidade. É preciso que se explicite 

o mecanismo segundo o qual propriedades específicas contidas na causa são comunicadas ao 

efeito no momento de sua produção para que a pergunta pela a causa das sensações seja 

satisfatoriamente respondida. 
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CONCLUSÃO 

 

 As diferentes formulações do princípio de causalidade, apresentadas por Descartes, ao 

longo das Meditações Metafísicas, são aparentemente imprecisas do ponto de vista do 

conteúdo que apresentam e, por isso, necessitam de análise mais delicada para que o conceito 

de causalidade de Descartes torne-se mais claro.  

 Ao longo desta dissertação, essas diferentes formulações foram analisadas com o 

objetivo de identificar, por um lado, quantas são e, por outro, quais são elas no contexto da 

primeira prova da existência de Deus e da prova das coisas materiais: uma tentativa de 

evidenciar e esclarecer quais são propriamente as diferenças entre as formulações que se 

apresentam para uma leitura mais superficial do texto cartesiano.  

 Esta análise deu-se principalmente a partir da discussão entre três posições distintas 

acerca das formulações do princípio de causalidade. De um lado, a interpretação de Louis 

Loeb, segundo a qual o conceito de causalidade cartesiano encerra-se em uma única 

formulação: aquela que expressa o princípio de causalidade como um princípio de 

proporcionalidade entre os graus de realidade da causa e do efeito – de modo que a causa deve 

ter ao menos o mesmo grau de realidade que o efeito. Para essa interpretação, toda e qualquer 

relação causal explica-se por meio da proporção entre o nível ontológico da causa e o do 

efeito. De outro lado, está a concepção de Daisie Radner, a qual afirma que o conceito de 

causalidade de Descartes é constituído não somente pela formulação do princípio de 

proporcionalidade, mas também por um princípio de contenção da realidade do efeito na 

causa e um princípio de comunicação da realidade da causa para o efeito. Essa posição 

introduz as noções de contenção e comunicação como sendo noções preponderantes para a 

construção do conceito de causalidade, pois o motivo pelo qual a causa deve ser ao menos tão 
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real quanto seu efeito é explicado pela necessidade de que a causa contenha em si a realidade 

do efeito e lhe comunique tal realidade. Essas duas posições opõem-se à medida que 

discordam do papel que as noções de contenção e comunicação possuem no conceito de 

causalidade. Enquanto Daisie Radner afirma que essas noções acrescentam novos conteúdos 

ao princípio de proporcionalidade, Louis Loeb não só supõe que elas não acrescentam nada de 

novo, mas também que são redutíveis ao princípio de proporcionalidade.  

 A terceira posição, representada por Tad Schamaltz, pretende fazer uma síntese entre 

as duas anteriores. Segundo ele, a posição de Radner assume que o princípio de 

proporcionalidade consiste na formulação mais geral do princípio de causalidade, ao passo 

que as restrições trazidas pelas noções de contenção e comunicação consistem em uma 

formulação distinta e especificada do princípio, pois tais restrições exigiriam muito mais da 

causa do que a formulação geral exige. Ao contrário, Loeb assumiria apenas a existência da 

formulação geral, visto que as noções de contenção e comunicação seriam redutíveis ao 

princípio de proporcionalidade. A síntese de Schmaltz propõe, juntamente com Loeb, que há 

apenas um princípio de causalidade, mas, junto com Radner, identifica distinções entre uma 

formulação geral e uma formulação específica. E o que justifica essas distinções são a 

conveniência e os objetivos de Descartes em contextos distintos de sua obra.  

 A discussão acerca da natureza das diferentes formulações foi fundamental para o 

esclarecimento das suas diferenças e o alcance que possuem. Neste sentido, as posições dos 

autores permitiram perceber que as regras impostas pelo princípio de proporcionalidade e 

pelas noções de contenção e comunicação são distintas à medida que recaem sobre âmbitos 

distintos da causalidade. Mais explicitamente, é preciso dizer que a referida discussão 

permitiu mostrar que as diferentes formulações do princípio de causalidade não produzem 

uma inconsistência, mas fazem parte de uma concepção geral sobre a causalidade, porque 

visam a responder questões distintas, porém fundamentais para a elucidação das relações 
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causais. Em função deste reconhecimento pôde ser formulada a hipótese geral que orientou as 

análises das provas da existência de Deus e do mundo externo. A hipótese propriamente dita 

afirma que há duas formulações do princípio nas Meditações, uma geral e outra específica, 

usadas por Descartes com o objetivo de responder perguntas distintas a respeito das relações 

causais. Essas perguntas distintas evidenciam o âmbito a que se aplicam as regras impostas 

por cada formulação: a geral, representada pelo princípio de proporcionalidade, dita as regras 

segundo as quais relações causais podem ser estabelecidas; e a específica, representada pelas 

noções de contenção e comunicação, descreve o modo pelo qual o efeito pode ser produzido 

pela causa. Essas formulações não são contraditórias, ou incoerentes entre si, e, portanto, 

podem estar conjugadas em uma única teoria da causalidade, desconstruindo, assim, a 

aparente inconsistência do conceito de causalidade cartesiano.    

Esta hipótese foi testada tanto na primeira prova da existência de Deus, quanto na 

prova da existência do mundo externo. Na primeira prova foi possível verificar que a 

aplicação do princípio de causalidade tem como objetivo oferecer uma explicação para o fato 

de que a substância pensante tem a ideia de Deus. Responder a pergunta pela causa da ideia 

de Deus é na verdade responder a pergunta sobre que tipo de relações causais são permitidas 

no tocante à ideia de Deus. E a resposta é bastante direta: a única relação causal possível é a 

da substância infinita atual Deus com a realidade objetiva infinita da ideia de Deus. O que está 

em jogo nesta prova, portanto, são apenas as condições, explícitas na formulação geral do 

princípio de causalidade, em que um efeito pode ser causado.  

Na prova da existência das coisas materiais, por sua vez, tornou-se explícito que, além 

da aplicação da formulação geral do princípio que visa a responder a pergunta sobre que tipo 

de coisa pode ser a causa ativa das ideias sensíveis, a questão referente ao modo de produção 

dessas ideias se coloca. Não basta, no caso das coisas finitas, saber que tipo delas é causa de 

um determinado efeito. É preciso esclarecer o modo de produção desse efeito para que a 
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questão sobre a relação causal seja completamente respondida. Isto quer dizer que, no caso 

das ideias sensíveis a pergunta sobre como corpos as causam é fundamental para uma 

explicação completa.  

Desta maneira, a presente dissertação pretende ter oferecido uma leitura para as 

formulações do princípio de causalidade empregadas na primeira prova da existência de Deus 

e na prova do mundo externo que superam as aparentes inconsistências de uma leitura inicial. 

Ao interpretar as formulações como estando a serviço das questões causais pertinentes a um 

contexto específico, evita-se o imbróglio de uma teoria composta por formulações distintas de 

princípios de causalidade que pretendem elucidar relações causais. A hipótese testada 

consegue dar conta de duas provas capitais para o Sistema Cartesiano sem necessitar das 

adaptações convenientes aos objetivos de cada uma e, por este motivo, indica sua consistência 

e legitimidade.  
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