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RESUMO: O presente trabalho pretende contribuir para uma melhor compreensão 

das noções de verdade, ideia e falsidade material das ideias na filosofia de 

Descartes. 

Ao longo do texto, estabelecemos, por meio de uma análise conceitual, as 

relações guardadas entre estas noções e mostramos que o projeto de 

fundamentação da filosofia de Descartes busca, mediante a elaboração de uma 

teoria da evidência, dar conta da fonte dos nossos conhecimentos, bem como do 

problema da verdade. 

Demonstramos, ainda, que as posições filosóficas de Descartes quanto à 

noção de ideia e aos nossos procedimentos cognitivos são fruto de uma análise 

crítica aos pressupostos filosófico-teóricos da escolástica. Esclarecemos, no entanto 

que, antes de pretender fundar o conhecimento em supostas regras de evidência, o 

que por si mesmo seria assumir pressupostos teóricos, Descartes tem em mente em 

sua metafísica analisar e justificar, passo a passo, os nossos procedimentos 

cognitivos. Mostramos, assim, que o que ele tem em vista em sua metafísica é 

demonstrar como se reconhece a evidência, e que ele adota a via analítica de 

demonstração nas Meditações em virtude das características constitutivas dessa via 

demonstrativa, diferentemente da via sintética, serem compatíveis com o seu 

objetivo de mostrar como se reconhece a evidência. 

Em seguida, depois de analisarmos os conceitos de pensamento e de 

reconstruirmos a teoria cartesiana das ideias e do juízo, abordamos o problema da 

falsidade material das ideias e provamos que, de acordo com Descartes, o erro 

material decorre do fato de não conseguirmos discernir a essência ou quididade do 

ser da coisa representada por estas ideias. E que esta incapacidade de 

discernimento é fruto da obscuridade e confusão intrínsecas às ideias sensíveis de 

propriedades secundárias, o que pode engendrar um erro categorial. 

Frente a esta consideração, afirmamos que o erro material não reside em 

uma falha do caráter representativo das ideias sensíveis de propriedades 

secundárias, como defendem muitos intérpretes, e sim no acesso problemático que 

temos ao conteúdo ideacional destas ideias. Sustentamos, então que, à luz do 

projeto cartesiano de fundamentação das ciências, a questão da falsidade material 

está no bojo das críticas cartesianas aos pressupostos teóricos e às concepções 

científicas da escolástica, mais especificamente, às "species intencionallis". 



Tendo isso em vista, concluímos que a tematização da falsidade material da 

ideia, antes de ser uma noção estranha ao projeto de fundamentação das ciências 

de Descartes, está ligada a uma crítica ontológica à pretensa física das qualidades, 

que visa abrir caminho para a constituição de uma física das quantidades. 

PALAVRAS-CHAVE: Verdade, ideia, falsidade material da ideia. 



ABSTRACT: The goal of this master thesis is to contribute for a better understanding 

of the concepts of truth, idea, and material falsity in the context of Descartes’ 

philosophy. The way these concepts hang together is elucidated by means of a 

conceptual analysis. I also show in this master thesis how Descartes’ philosophical 

project aims at grounding human knowledge on a theory of truth and evidence. 

A further point examined in this work concerns the establishment of Descartes’ 

theory of ideas as a reaction to the scholastic philosophy of his own time. As I intend 

to show, before grounding human knowledge on rules of evidence – what would 

mean taking for granted some theoretical assumptions – Descartes’ metaphysics 

analyses and justifies, step by step, the very cognitive procedures at issue in human 

knowledge. 

Thus, I show that what Descartes aims at in the context of his metaphysics is 

to demonstrate how evidence itself can be recognized, and that he employs an 

analytical method in the Meditations. Descartes favors the use an analytical method 

in the Meditations because, unlike the synthetic method, the analytical method 

enables us to establish how evidence itself can be recognized. 

Then, after having analyzed the concept of thought, and after having 

examined Descartes’ theory of judgment, I approach the question relative to the so-

called material falsity of ideas. For Descartes, material error arises from our not being 

able to distinguish the essence, or quiddity, of the things represented by these ideas. 

This problem, in its turn, results from the obscurity and confusion which are inherent 

to the sensual ideas of secondary properties. 

In view of this, I argue that material error at large does not result from the 

faulty representative character of the sensual ideas of secondary properties, but 

rather from the problematic access we have to the ideational content of these ideas. 

My own interpretation, as I seek to show, goes against the mainstream in the current 

Cartesian scholarship. 

I argue, then, that the problem of the material falsity of ideas is fundamental 

for a proper understanding the philosophical project which Descartes advances in the 

Meditations. Indeed, the problem relative to the material falsity of ideas helps us to 

understand Descartes’ own criticism of scholastic philosophy, especially his criticism 

of the so-called "species intencionallis". 

I conclude, then, that the concept of material falsity, rather than being alien to 

Descartes’ project for the establishment of the foundations of human knowledge, is 



related to an ontological criticism of the physics of qualities. Descartes’ ontological 

criticism, thus, paves the way for the emergence of the modern physics of quantity. 
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INTRODUÇÃO 

Em nenhuma passagem de seus escritos, Descartes questionou a definição 

de verdade como correspondência entre o pensamento e a realidade. O que é dizer 

que a relação de correspondência sempre funcionou para ele como uma “ponte” 

entre a representação e a realidade. Nos seus escritos metafísicos, no entanto, ele 

se propôs a construir esta ponte a partir do que ele reconhecera como sendo 

imediatamente acessível à consciência. Ou seja, a busca pela demonstração da 

conformidade do pensamento ao real, a partir do próprio pensamento. Em outras 

palavras, a correspondência entre representações e realidades, antes de ser 

postulada nos escritos metafísicos como uma consequência de representações 

verdadeiras, deve ser demonstrada. Sem esta demonstração não haveria, para 

Descartes, uma ciência do real. 

Em nossa dissertação, veremos que é propriamente em razão disso que 

Descartes se prevalece da via analítica de demonstração no seu mais famoso texto 

metafísico, as Meditações1. Nesta obra, mediante a análise e justificação de cada 

passo dado em nossos procedimentos cognitivos, Descartes desenvolve uma teoria 

da evidência. 

Com o propósito de tornar claro o projeto cartesiano, analisaremos algumas 

passagens da obra de Descartes e mostraremos que, de acordo com este filósofo, 

ter consciência é ter consciência de algo, e que ter consciência de algo é ter uma 

ideia. Face ao reconhecimento do papel central do conceito de ideia no âmbito da 

filosofia de Descartes, tematizaremos as três definições de ideia fornecidas por este 

pensador: (1) a ideia como conteúdo imediato da consciência, (2) a ideia como 

forma de pensamento, e (3) a ideia “como imagens de coisas”. 

No bojo desta discussão, nos depararemos com um dos conceitos que nos 

causa mais perplexidade no âmbito do cartesianismo, a saber, o conceito de 

                                            
1 Meditationes de Prima Philosophia. In: ADAM, C. & TANNERY, P., Paris: Librairie Philosophique J. 

Vrin, 1982, t. VII. De agora em diante, ao nos referirmos a esta edição das obras de Descartes, utilizaremos 

apenas a abreviação AT., seguida da especificação do tomo e do número das páginas em questão. 



 

2 
 

falsidade material das ideias. Prima facie, esta noção parece ir de encontro às 

seguintes teses cartesianas: (1) As ideias, tomadas nelas mesmas, não são 

verdadeiras nem falsas; (2) apenas os juízos, na medida em que são eles que 

erguem pretensões de verdade, são verdadeiros ou falsos. 

Diversos comentadores, dentre os quais Anthony Kenny, John Cottingham e 

Margaret Wilson, concluíram tratar-se de um conceito fundamentalmente incoerente 

ou, no mínimo, que Descartes não é inteiramente convincente nas poucas 

passagens que o tematiza em seus escritos2. Por outro lado, existem comentadores 

que integram tal conceito ao sistema cartesiano, tais como Lilli Alanen, que sustenta 

a tese de que a falsidade material se situa num composto de ideia e juízo que, de 

acordo com o item 9 das Sextas Respostas, corresponde ao terceiro grau do sentir3. 

Michelle Beyssade afirma, por seu turno, que a falsidade material consiste numa 

falsidade da ideia anterior ao juízo, uma falsidade pré-judicativa, que se manifestaria 

pela nossa incapacidade de julgar. Segundo esta intérprete, devido a características 

internas específicas denotadas por sua obscuridade e confusão, as ideias sensíveis 

de propriedades secundárias não nos permitiriam identificar com precisão os seus 

conteúdos, encerrando desta maneira uma falsidade diversa da falsidade formal. 

Esta falsidade seria, propriamente falando, interior à ideia, situando-se no segundo 

grau do sentir, de acordo com o item 9 das Sextas Respostas4. Raul Landim, por sua 

vez, nos oferece uma interpretação segundo a qual devemos entender por ideias 

materialmente falsas certos estados mentais destituídos de função representativa. 

Para ele, tratar-se-iam de percepções cujos conteúdos, em virtude de sua 

indeterminação, deveriam ser reconhecidos tão somente como estados subjetivos. 

Por conseguinte, afirma Landim, tais percepções não seriam autênticas ideias ou 

representações, mas pseudo-ideias. Esta afirmação decorre do fato de Raul Landim 

identificar o papel desempenhado por estas ideias na qualidade de signos ou índices 

                                            
2 KENNY, Anthony. Descartes: A Study of His Philosophy. New York: Random House, 1968, p. 118-

121; COTTINGHAM, John. tradução e comentários, Descartes' Conversation with Burmam, Oxford: Oxford 

University Press, Clarendon Press, 1976; WILSON, M.D. Descartes, London: Routledge and Kegan Paul, 1978, 

p. 101-119. 
3 BEYSSADE, Jean-Marie et MARION, Jean-Luc. Descartes - Objecter et Répondre, Paris: PUF, 1994. 
4 ALQUIÉ, Ferdinand. Descartes: OEuvres Philosophiques, t. II, Paris: Éditions Garnier, 1967, p. 878-

881. De agora em diante, ao nos referirmos a este tomo desta edição das obras de Descartes, utilizaremos apenas 

a abreviação O.PH., t. II, seguida da especificação do número das páginas em questão. 
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internos da existência de coisas materiais com uma falha do caráter 

representacional destas ideias5. 

O que é digno de nota é que, em todos os casos acima mencionados, 

guardada uma nuance ou outra, a falsidade material decorreria de uma falha 

constitutiva dessas “ideias” relativa ao seu poder ou capacidade representacional. 

De maneira geral, para estes intérpretes, o problema da falsidade material residiria 

numa uma falha ontológica fundamental de certos modos do pensamento. 

Acompanhando as observações feitas por Kaufmann 6  e Ezaquiel Zerburdis 7 , 

designaremos esta posição como uma interpretação ou concepção metafísica da 

falsidade material, em contraposição à interpretação que sustentaremos, a qual é 

designada por estes dois intérpretes como uma interpretação ou concepção 

epistêmica da falsidade material das ideias. 

Vale ressaltar que ao tematizarmos a noção de falsidade material das ideias, 

não teremos em mente estabelecer um diálogo isolado com cada um dos 

comentadores supracitados, nem muito menos atenuar as dificuldades surgidas na 

tentativa da interpretação desta. Nosso diálogo com os comentadores, bem como o 

confronto com as dificuldades de uma interpretação satisfatória deste conceito, 

ocorrerá por meio da redução de suas posições a estas duas classes de 

interpretações ou concepções da falsidade material cartesiana. Apenas 

eventualmente abordaremos esta ou aquela posição de um dado comentador, diante 

da qual nos posicionaremos criticamente.  

                                            
5 LANDIM, Raul Ferreira. Evidência e Verdade no Sistema Cartesiano, São Paulo: Loyola, 1992, Col. 

Filosofia, vol. 23. p. 94-97. 
6 KAUFMAN, Dan. Descartes on the Objective Reality of Materially False Ideas, Pacific Philosophical 

Quartertly, 2000. 
7 Ver o artigo “Uma Leitura Epistêmica da falsidade material cartesiana” de autoria de ZERBUDIS, 

Ezaquiel, professor da Universidad de Buenos Aires e da Universidad Nacional del Litoral. In: Revista 

Latinoamericana de Filosofía, volume XXXVIII, N
o
. 2 (Primavera de 2011). 
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Tendo em vista que os estudos consagrados ao cartesianismo reconhecem 

que a exposição da constituição do sistema cartesiano é presidida por uma “maneira 

analítica de demonstrar”, a qual os intérpretes designam como “ordem das razões”, 

elucidaremos o sentido do que Descartes compreende pelo termo “ordem”, assim 

como o que ele chama de “maneira analítica de demonstrar” com o propósito de 

mostrar que, sob este ponto de vista, a tematização do problema da falsidade 

material está inserida no contexto de um exercício crítico de análise dos conceitos, 

que visa a estabelecer uma hierarquia conceitual rigorosa a serviço da elucidação do 

problema do conhecimento objetivo, ou, se quisermos, da verdade compreendida 

como uma relação de adequação entre pensamento e realidade. Veremos que, 

neste contexto de elucidação e superação do problema da verdade, Descartes 

demonstra a irrelevância e o despropósito de certas teses e noções desposadas 

pela filosofia “oficial” de sua época8, bem como estabelece a correta hierarquia entre 

os conceitos relevantes para aquele que visa a solução do problema do 

conhecimento, de forma que se tornem explícitas as razões pelas quais aderimos às 

nossas crenças. 

Mostraremos, também, que a tematização da questão da falsidade material 

da ideia ocorre no bojo da análise dos nossos procedimentos cognitivos e está a 

serviço, sobretudo, da elucidação da noção de ideia e da estrutura dos atos 

judicativos. Esta é uma passagem crucial no percurso crítico cartesiano, pois não 

poderíamos tomar uma posição em relação à possibilidade do conhecimento 

objetivo - em relação à objetividade dos nossos proferimentos de ordem judicativa - 

sem antes nos posicionarmos criticamente em relação às ideias, uma vez que o 

juízo expressa a relação de conformidade entre “objetos mentais” e realidades 

formais. Faremos, ainda, algumas breves considerações acerca do projeto 

cartesiano, de modo a darmos conta da necessidade cartesiana de obter um solo 

firme que dê sustentação à prática da atividade filosófica, bem como da sua tarefa 

de submeter a uma crítica radical os enunciados de natureza judicativa, i.é, 

enunciados que expressam afirmações e/ou negações acerca da ordem do mundo. 

                                            
8 Por filosofia “oficial”, entenda-se aqui aquela propolada pela escolástica. 
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Mostraremos como e por que esta empreitada foi levada a cabo por meio da 

abordagem dos conceitos que subjazem aos juízos. Tornaremos claro que a 

observância da ordem dos conceitos estava a serviço, segundo as próprias palavras 

de Descartes, da constituição de uma filosofia mais certa do que a vulgar9 e que, ao 

decidir fazer tábula rasa da massa de opiniões apenas verossímeis que se 

acumularam no curso dos séculos, ele tinha em mente estabelecer um método por 

meio do qual fosse possível abrir caminho para a aquisição da certeza, fixando de 

modo geral os critérios que permitem reconhecê-la - certeza que até então ele só 

encontrara nas matemáticas. 

A preocupação de estabelecer um método inscreve-se, portanto, na 

perspectiva da necessidade de se abrir caminho para a aquisição da certeza, 

fixando de modo geral os critérios que permitem reconhecê-la. Todavia, Descartes 

nos aponta que esses critérios seriam formais e não teriam nenhuma utilidade se 

fossem apenas os do raciocínio. Por conseguinte, antes de ser uma maneira artificial 

de expor verdades já conhecidas, o método cartesiano, em contraposição à lógica 

formal, pretende constituir-se em um método que nos permita descobrir verdades 

que, sem ele, permaneceriam ocultas.10 

Ainda conforme as palavras de Descartes, o método se prestaria à fixação 

de regras pela observação das quais alcançaríamos "la connaissance vraie de tout 

ce dont on sera capable."11. Vale salientar que, de acordo com Descartes, essa 

aquisição deve ser progressiva, de modo que o espírito proceda do elemento mais 

simples ao mais composto, do mais fácil ao mais difícil. Desta forma, a decisão de 

resolver quaisquer dificuldades que se apresentem ao espírito reduzindo-as a seus 

elementos constitutivamente mais simples está intrinsecamente ligada ao projeto de 

fundamentação característico da filosofia cartesiana, assim como a uma reflexão 

acerca da estrutura mínima da consciência e dos atos judicativos. 

                                            
9 Por filosofia vulgar entenda-se, mais uma vez, a filosofia difundida pela escolástica na época de 

Descartes. 
10 Ver Règle X. In: ALQUIÉ, Ferdinand. Descartes: OEuvres Philosophiques, t. I, Paris: Éditions Garnier, 

1988, p. 126-130. De agora em diante, ao nos referirmos a esta edição das obras de Descartes utilizaremos 

apenas a abreviação O.PH., t. I, seguida da especificação do número das páginas em questão. 
11 Règle IV. In: O.PH., t. I, p. 91. 
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Veremos que a exigência de referirmos nossos conhecimentos às noções 

das quais eles dependem desempenha a função de uma norma de clarificação de 

tudo aquilo que cai sob a nossa mente. E que a análise, em razão do seu 

procedimento, e a matemática, pela certeza e evidência de seus resultados, são 

tomadas como paradigma para a constituição de um método profícuo de invenção e 

descoberta da verdade. 

É importante frisar também que, para Descartes, a Ciência ou Filosofia 

Primeira, no lugar de ser definida por se ocupar de um âmbito particular de objetos 

(que é, na verdade, o que diferencia as ciências particulares entre si), se define por 

ser um modo peculiar de questionamento que perpassa todas as manifestações 

específicas da ciência. 

A filosofia deve, então, se dirigir a um fim geral, e não a qualquer propósito 

particular. 

celui qui veut rechercher sérieusement la vérité des choses ne doit 

donc pas faire choix de quelque science particulière; car elles sont 

toutes unies entre elles par un lien de dépendance réciproque; qu'il 

songe seulement à développer la lumière naturelle de sa raison, non 

pour résoudre telle ou telle difficulté d'école, mais pour qu'en chaque 

occasion de sa vie son entendement montre à sa volonté le choix qu'il 

faut faire.12 

Resulta desta concepção universalista da Ciência ou Filosofia Primeira não 

apenas que seu objeto, por excelência, é a verdade, mas, sobretudo, que devemos 

satisfazer a norma segundo a qual a condição que deve ser satisfeita para darmos 

adesão a uma crença é que esta seja perfeitamente conhecida, i.é, que tenhamos 

presente as razões pelas quais concedemos a nossa adesão a ela e que estas 

razões sejam razões suficientes ou evidentes para todo e qualquer sujeito. 

                                            
12 AT, t. X, 361. 
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Dedicaremos nossa escuta ao diálogo silencioso travado por Descartes com 

a escolástica 13 , com o intuito de elucidarmos as relações de proximidade e 

afastamento entre algumas teses e noções caras à tradição escolástica e a 

Descartes, mormente o que cada uma destas partes compreende pelas noções de 

“ideias”, “apreensões” ou “conceitos”; Este esforço estará a serviço da elucidação do 

que, de parte a parte, consiste em apreender um objeto. 

Ainda no rastro da tradição escolástica, e tendo em vista a superação da 

célebre posição aristotélico-tomista segundo a qual todo conhecimento advém dos 

sentidos, observamos que Descartes chama atenção para o fato de que chegamos 

ao conhecimento das coisas por duas vias, a saber: pela experiência ou pela 

dedução. Mas que a dedução, no entanto, é considerada mais confiável do que a 

experiência. 

Segundo as palavras de Descartes, a experiência envolve a composição de 

dois elementos heterogêneos: a realidade externa e o ponto de vista do sujeito, o 

que nos induz frequentemente ao erro pois, através do concurso da experiência, 

atribuímos amiúde aos objetos o que na realidade pertence à esfera do sujeito 

cognoscente. A dedução, em contrapartida, consiste na pura e simples inferência de 

uma coisa a partir de outra, i.é, na ligação claramente percebida entre duas coisas 

ou concepções. Ou bem a vemos (a ligação), e a fazemos corretamente, ou não a 

fazemos. Não há meio termo, segundo Descartes. A percepção desta ligação 

envolve, por conseguinte, uma simplicidade e uma confiabilidade que não pode ser 

atribuída à experiência. Os objetos dos quais ela trata encerram, em razão do seu 

procedimento estritamente dedutivo, a simplicidade requerida pela Ciência ou 

Filosofia Primeira. 

No que diz respeito aos procedimentos do entendimento, Descartes refere-

se à intuição como o ato mais simples ou elementar, "une représentation 

                                            
13 Sabemos que há filósofos escolásticos que não seguem Aristóteles, e que não observam o célebre 

adágio aristotélico segundo o qual "o que quer que esteja na mente passou antes pelo sentidos". Temos 

consciência de que existem filósofos ligados à tradição escolástica que não são realistas diretos, mas claros 

representacionalistas. O nosso uso do termo "escolástico" é, portanto, sobretudo esquemático, e tem tão somente 

a função de designar um certo tipo de pensamento medieval de inspiração eminentemente aristotélica, sendo, 

assim, pouco confiável desde um ponto de vista extritamente histórico. 
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inaccessible au doute, représentation qui est le fait de l'intelligence pure et attentive, 

qui naît de la seule lumière de la raison". Lembremos, com o auxílio de F. Alquié, 

que 

L'intuition cartésienne est donc une vision, mais une vision au sens 

propre du terme: c'est pourquoi elle n'appartient pas aux sens, qui ne 

voient pas à proprement parler (...), mais à l'intelligence pure. (...) 

l'intuition cartésienne n'est pas l'apanage de certains individus doués 

d'une sorte de "flair" particulier, mais qu'elle s'identifie avec cette 

lumière naturelle qui est tout entière en chacun14 

A intuição, enquanto elemento constituinte da dedução, é dita inacessível à 

dúvida em razão de não poder "être faite de travers par un esprit humain". 

"Ainsi chacun peut voir par intuition qu'il existe, qu'il pense, que le triangle 

est delimité par trois lignes seulement...", i.é, dada uma intuição, em razão da sua 

simplicidade, o sujeito ou espírito humano é imediatamente consciente de si, bem 

como consciente do ato de intuir e do conteúdo do ato. 

Esta passagem do escrito de juventude de Descartes, Regulae ad 

directionem ingenii, envolve a tese segundo a qual o objeto imediato do sujeito numa 

relação cognitiva é, antes de tudo, um objeto que é dado na e pela consciência 

através do concurso de uma intuição - operação mental elementar, ainda que 

ordinariamente não atentemos para isso, "parce qu'ils [o senso comum] dédaignent 

de tourner leur esprit vers des choses si faciles". 

É importante salientar desde já que, em virtude da demonstração da tese 

segundo a qual o objeto imediato em uma relação cognitiva é um objeto mental, 

Descartes é levado a sustentar que a percepção ou a consciência que o sujeito tem 

de uma coisa deve ser para ele a regra da verdade desta coisa, i.é, que todos os 

juízos que o sujeito faz devem ser conformes a esta percepção. 

                                            
14 O.PH., t. I, p. 87-88. Nota (3), referente à Regra III. 
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Conforme os dizeres deste filósofo, quando quer que expressemos algo por 

meio de palavras e entendemos o que elas querem dizer, temos em nossa mente 

uma ideia, a qual é significada por nossas palavras. Parece correto afirmar, então, 

que as noções de ideia e percepção de coisa são sinônimas; que o objeto imediato 

em uma relação cognitiva é uma ideia. 

Assim, uma vez considerado o problema da objetividade dos nossos 

proferimentos ou atos judicativos, o erro mais absurdo no qual pode incidir um 

filósofo consiste em admitir proferir juízos com pretensão de objetividade que não se 

relacionem às percepções das coisas representadas pelas ideias, na razão direta de 

que são estas percepções, ideias ou pensamentos - referências de nossas 

expressões linguísticas - as únicas instâncias de regulação de nossos proferimentos 

judicativos. 

Em parte, é este aspecto formal do juízo que é visado por Descartes ao 

tematizar o problema da falsidade material das ideias, uma vez que, para este 

filósofo, devemos nos esforçar por tornar explícito o que está necessariamente 

contido em nossas concepções ao abordarmos o problema da verdade, sob pena de 

não podermos nos pronunciar quanto ao seu valor objetivo. 

Isto posto, a célebre máxima cartesiana (segundo a qual todo aquele que 

busca a verdade deve pautar seus esforços no sentido de explicitar as regras 

universais de conduta da razão) deve ser interpretada como a exigência da 

elucidação dos procedimentos do espírito visando a tornar explícitos os “atos” 

cognitivos elementares, desde onde podemos enunciar juízos sólidos e verdadeiros 

acerca de tudo o que se apresenta a nós. O que é dizer que todo aquele que busca 

a verdade deve, antes de mais nada, buscar a clareza de suas concepções, 

intelecções ou ideias de modo a tornar explícita a verdade e a realidade do seu 

objeto. Não é por outra razão que Descartes tematiza o problema da falsidade 

material das ideias no bojo desta tarefa de elucidação da verdade e da realidade do 

objeto das ideias. 
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Como vimos anteriormente, as exigências intrínsecas à Ciência fizeram 

Descartes deixar de lado a experiência em razão de sua complexidade constitutiva. 

Por outro lado, o procedimento dedutivo fundado na simplicidade do ato de intuir, a 

operação elementar do espírito, se mostrou para Descartes adequado aos 

propósitos da Ciência. Por conseguinte, o método pretende explicar 

correctement comment il faut user de l'intuition intellectuelle pour ne 

pas glisser dans l'erreur contraire à la vérité, et comment on doit 

trouver des chemins déductifs pour parvenir à la connaissance de 

toutes choses, on ne peut rien demander de plus, me semble-t-il, pour 

qu’elle soit complète, puisqu'aucune science ne peut s'acquérir 

autrement que par l'intuition intellectuelle ou par la déduction...15 

Em outras palavras, ele consiste na explicitação completa da atividade 

implícita e natural do espírito de modo a nos mostrar como nos afastarmos dos 

preconceitos que embaraçam e estorvam as conquistas da inteligência. 

L'esprit humain possède en effet je ne sais quoi de divin, où les 

premières semences des pensées utiles ont été déposées, en sorte 

que souvent, si négligées et si étouffées soient-elles par des études qui 

les dévient, elles produisent des fruits spontanés.16 

De acordo com a passagem supracitada, ainda que estas primeiras 

sementes não sejam, em um primeiro momento, objeto de um saber explícito, i.é, 

ainda que não atentemos ordinariamente para elas, estas estão na base de todo e 

qualquer saber, i.é, estão contidas no conhecimento de todas as coisas que o 

espírito ou a razão humana pode alcançar. O método visa, então, reconduzir o 

espírito ao seu verdadeiro ponto de partida e lhe restituir a percepção instantânea 

das "coisas simples"17. Desta forma, as coisas simples e as noções primeiras serão 

                                            
15 Règle IV. In: O.PH., t. I, p. 92. 
16 Règle IV. In: O.PH., t. I, p. 93. 
17 Règle IV. In: O.PH., t. I, p. 99. 
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simultaneamente restituídas ao espírito. Dito em outras palavras, o método faculta 

ao sujeito a capacidade de discernimento claro e distinto de suas concepções. 

Mais comme il n'est pas facile d'en faire le recensement complet, et 

comme en outre il ne s'agit pas tant de les retenir par coeur que de 

savoir les discerner par une sort d'acuité intellectuelle, il faut chercher 

un moyen de former les esprits à les apercevoir rapidement chaque fois 

qu'il le faudra;18 

A passagem acima deixa claro que não se trata nem de fazermos um 

recenciamento completo, o que aliás seria uma tarefa inglória, nem de conhecermos 

de cor a totalidade de nossas concepções, mas de podermos discerni-las por meio 

de critérios intelectuais explícitos, de modo a que possamos nos posicionar e 

discriminá-las a cada oportunidade que estejamos em face delas. 

Cumpre ressaltar que o método não somente está em curso no interior das 

Meditações, como também está sendo posto à prova. Nesta obra, Descartes 

defronta-se com a questão da validade da evidência matemática, que como já 

vimos, é o paradigma da noção de evidência desposada pelo cartesianismo. Por 

conseguinte, trata-se, por assim dizer, do empreendimento de discriminação e 

fundamentação da nossa crença nas ideias claras e distintas da razão. 

Tendo em vista nosso propósito maior, a saber, o esclarecimento do que 

Descartes entende pela noção de ideia materialmente falsa, vale lembrarmos que, 

no contexto do artigo 63 da primeira parte dos Principia, uma concepção é dita tanto 

mais distinta quanto mais podemos discernir o que ela compreende, de modo que, 

face a uma concepção clara e distinta, não há como confundimo-la com outras 

noções, posto que isso a tornaria obscura. Discernir significa, portanto, a 

capacidade de tornar explícitas as relações de dependência guardadas entre as 

nossas concepções, de modo a que tornemos distinto em que consiste a entidade 

ou o ser da coisa representada por cada uma de nossas concepções ou ideias. 

                                            
18 Règle VI. In: O.PH., t. I, p. 104-105. Grifo nosso. 
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O método tem como propósito, então, a elucidação daquilo que devemos 

entender por uma concepção clara e distinta, para podermos nos assegurar de que 

sabemos plenamente em que consistem as nossas concepções ou ideias. Ele visa, 

conforme as palavras de Descartes, "l'intuition de la dépendence mutuelle de chacun 

d'eux par rapport aux autres"19. Assim compreendida, a explicitação das relações de 

dependência entre nossas concepções, ideias ou pensamentos é uma condição que 

deve ser satisfeita antes de toda e qualquer pretensão de natureza judicativa. 

Ao enunciar na regra VI "le principal secret de la méthode", Descartes afirma 

que 

toutes les choses peuvent se disposer sous forme de séries, non point 

entant qu'on les rapporte à quelque genre d'être, comme on fait les 

philosophes qui les ont réparties en leurs catégories, mais en tant 

qu'elles peuvent se connaître les unes à partir des autres...20 

De acordo com este preceito, o conhecimento, antes de ser fruto da 

disposição em ordem ou em série das categorias de quaisquer que sejam os 

gêneros, decorre do fato da classificação ou explicitação das relações de 

dependência guardadas entre os objetos da nossa cognição, ou melhor, os 

elementos constituintes da série cognitiva, 

lorsque nous ne considérons pas leur nature isolément, mais que nous 

les comparons entre elles pour les connaître les unes à partir des 

autres, on peut dire qu'elles sont, soit absolut, soit relatives.21 

O que está em jogo, portanto, é a explicitação do encadeamento cognitivo 

das coisas, ou melhor, da relação guardada entre as nossas concepções ou ideias. 

São designadas mais simples aquelas concepções das quais podemos ter "l'intuition 

                                            
19 Règle XVII. In: O.PH., t. I, p. 191. 
20 Règle VI. In: O.PH., t. I, p. 101-102. 
21 O.PH., t. I, p. 102. 
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immédiatement et par elles-mêmes, indépendamment d'aucune autre"22. Assim, o 

termo absoluto designa o que pode ser considerado como independente, ou seja, 

sob o prisma de uma genealogia do conhecimento, há conhecimentos que precedem 

e condicionam os demais, enquanto o termo relativo designa conhecimentos 

derivados ou, se quisermos, dependentes. Podemos conhecer o primeiro sem 

conhecer o segundo, mas não o segundo sem conhecer o primeiro. Desta forma, o 

absoluto desempenha a função de uma norma ou princípio de cognoscibilidade do 

relativo. Segundo os dizeres de Descartes, o segredo de todo o método não é outro 

senão "repérer soigneusement ce qui est les plus absolu."23. Descartes afirma ainda 

que 

certaines choses peuvent être parfois plus absolues que d'autres, sans 

être encore les plus absolues de toutes: par exemple, au regard des 

individus, l'espèce est quelque chose d'absolu; à celui du genre, elle est 

quelque chose de relatif...24 

Notadamente, esta passagem expressa, em termos epistemológicos, o 

princípio ontológico a ser tematizado de maneira explícita nas Meditações que versa 

sobre a dependência entre modos e substância, e que nos permitirá estabelecer 

uma hierarquia entre os diversos conteúdos perceptivos do espírito. 

De acordo com o artigo 61 da primeira parte dos Principia, onde Descartes 

tematiza a noção de distinção modal 25 , a condição a ser satisfeita para que 

tenhamos uma ideia distinta de um modo é que efetivamente o relacionemos com a 

substância da qual ele é um modo. Sem esta operação, a ideia que tenhamos deste 

modo restará confusa. 

La première est remarquable en ce que nous pouvons apercevoir 

clairement la substance sans la façon qui diffère d'elle en cette sorte, 

                                            
22 Ibid, p. 104. 
23 Ibid, p. 103. 
24 Ibid, p. 103. 
25 Ver também Réponses aux Première Objections. In: O.PH., t. II, p. 539-40. 
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mais que réciproquement nous ne pouvons avoir une idée distincte 

d'une telle façon sans penser à une telle substance.26 

Nossa capacidade de referir cada noção às demais noções das quais elas 

são derivadas ou dependem é, portanto, assumida como a condição a ser satisfeita 

para que possamos ter certeza quanto à natureza, a quididade ou a essência das 

entidades ou do ser das coisas representadas por nossas concepções ou ideias. Em 

outras palavras, não podemos nos pronunciar quanto à verdade ou a realidade do 

objeto da ideia, quanto a quididade ou a natureza da entidade ou do ser da coisa 

representada pela ideia, sem que tenhamos uma percepção clara e distinta do 

conteúdo ideacional. 

Desde as Regulae, Descartes apresenta o pensamento na qualidade de um 

princípio que preside todas as séries cognitivas. 

Un homme qui se propose comme problème d’examiner toutes les 

vérités à la connaissance desquelles la raison humaine suffit (examen 

que doivent faire une fois dans leur vie, me semble-t-il, tous ceux qui 

travaillent sérieusement à s'élever jusqu’au bon sens), trouvera 

certainement, selon les règles qui ont été données, que l’on ne peut 

rien connaître antérieurement à l’entendement, puisque c’est de lui que 

dépend la connaissance de tout le reste, et non l’inverse;27 

O que se reclama neste contexto é a prioridade do "pensamento" em relação 

à serie cognitiva. Ou seja, que o “pensamento” é o elemento sem o qual não 

poderíamos elucidar o problema da verdade. Se o pensamento é a primeira coisa 

que podemos conhecer, segue-se que todos os demais conhecimentos são 

derivados deste, logo, as coisas só podem ser conhecidas por nós por intermédio do 

pensamento. Assim, o pensamento não apenas se apresenta a título de razão 

                                            
26 Principes de la Philosophie, I, 61. In: ALQUIÉ, Ferdinand. Descartes: OEuvres Philosophiques, t. III, 

Paris: Éditions Garnier, 1989, pg. 130. De agora em diante, ao nos referirmos a esta edição das obras de 

Descartes, utilizaremos apenas a abreviação O.PH., t. III, seguida da especificação do número das páginas em 

questão. 
27 Règle VIII. In: O.PH, t. I, p. 118. 
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comum do conhecimento, como põe em xeque a máxima aristotélico-tomista 

segundo a qual nossos conhecimentos provêm das coisas. Compreendemos, agora, 

por que a elucidação do problema da verdade deve contar com a explicitação ou 

descrição das regras que devem conduzir a razão humana. 

A inversão do centro de gravidade na relação entre o intelecto e os objetos 

do conhecimento é, portanto, uma conquista da empreitada cartesiana, que resulta 

na defesa de que devemos levar em consideração a natureza de nossas 

concepções, antes de tematizarmos explicitamente o problema da verdade referido 

como o problema da correspondência entre o pensamento e a realidade. Ou seja, de 

que, antes de mais nada, devemos nos posicionar criticamente em relação a elas, "Il 

faudra plus tard en venir aux choses elles-mêmes, qui ne sont à considérer que dans 

la mesure où elles sont accessibles à l'entendement;"28 

Assim, a reflexão imanente ao pensamento visa a explicitação das nossas 

concepções, ou seja, a elucidação das relações de dependência que elas guardam 

entre si, de modo a que possamos nos posicionar quanto à realidade dos objetos 

das nossas intelecções, concepções ou ideias, antes de qualquer posicionamento 

em relação aos nossos atos de natureza judicativa. A questão da realidade dos 

objetos das nossas concepções ou ideias é, portanto, um problema prévio ao 

problema da verdade ou falsidade formal dos nossos juízos existenciais. 

Consideradas desta maneira, as ideias desempenham o papel de um termo 

absoluto relativamente aos juízos. Portanto, qualquer discussão em torno do 

problema da verdade, compreendida como uma relação de conformidade entre o 

pensamento e a realidade, restaria meramente especulativa sem o nosso prévio 

posicionamento quanto à realidade encerrada em nossos conteúdos ideacionais. 

Um leitor atento diria, com razão, que o fato de um sistema ser 

dedutivamente válido não encerra de forma alguma a necessidade da verdade deste 

sistema (se verdade for compreendida como adequação entre o pensamento e a 

                                            
28 Règle VIII. In: O.PH., t. I, p. 121. 
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realidade, concepção esta que nunca fora posta em questão por Descartes), mas 

tão somente a sua consistência lógica. Portanto, diria ele, tendo em vista a 

fundamentação do conhecimento, não basta assumirmos - ao pressupormos a 

consistência da razão - as regras do pensamento como critérios de verdade; pois, 

ainda que estas regras do pensamento não sejam subjetivas, i.é, não se pautem em 

princípios empíricos (psicológicos) de como pensamos, mas sim objetivas, i.é, se 

pautem em princípios a priori de como o entendimento deve proceder ou pensar, 

ainda assim não estaríamos seguros pela mera observância destas regras que o 

pensamento expressa, efetivamente, a "ordem do mundo"29. Assim, estas regras 

devem ser objeto de algum tipo de prova, para podermos nos certificar de sua 

validade objetiva, i.é, de sua necessidade para além da esfera da subjetividade. 

Caberia então dizer a este leitor que os escritos metafísicos de Descartes encaram 

este desafio. 

No âmbito destes escritos, Descartes pretende demonstrar (1) o caráter 

essencialmente reflexivo da filosofia, apresentando argumentos que sustentem a 

tese de que a consciência consiste efetivamente no âmbito de reflexão próprio à 

filosofia; (2) demonstrar que o nosso acesso ao real é mediatizado pela intelecção 

de objetos, i.é, pela consciência de objetos, e (3) demonstrar que a razão dispõe 

efetivamente de critérios objetivos através dos quais pode estabelecer a priori o que 

devemos compreender na qualidade de objetos possíveis. E é por isso, e não por 

outra razão, que a tematização da questão da falsidade material das ideias surge no 

contexto da Terceira Meditação. Como veremos, neste momento das Meditações a 

clareza e a distinção se apresenta a título do melhor critério que a razão dispõe para 

discernirmos a natureza, a essência ou quididade daquilo que é apresentado à 

mente pela ideia. 

Ainda que neste contexto não tenha sido efetivamente provada a validade 

objetiva deste critério, ele desempenha a função da norma de explicitação sem a 

qual não poderíamos nos posicionar criticamente em relação ao tipo de ser 

encerrado nos conteúdos ideacionais, independentemente da existência ou não de 

                                            
29 A teoria cartesiana da evidência não pode, por conseguinte, assumir como ponto de partida as regras do 

pensamento. Pelo contrário, estas devem, antes de mais nada, poder se prevalecer de uma evidência incontestável 

a partir da qual possam ser derivadas. 
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seus correlatos formais. Nossa dissertação está a serviço da defesa da tese de que 

Descartes aborda o problema da falsidade material das ideias neste contexto 

justamente por ter uma concepção epistêmica do problema da falsidade material. 

Recorramos agora a uma carta endereçada à princesa Elisabeth, em 21 de 

maio de 1643, na qual Descartes afirma 

(...) qui'il y a en nous certaines notions primitives, qui sont comme des 

originaux, sur le patron desquels nous formons toutes nos autres 

connaissances. Et il n'y a que fort peu de telles notions; car après les 

plus générales, de l'être, du nombre, de la durée, etc., qui conviennent 

à tout ce que nous pouvons concevoir, nous n'avons, pour le corps en 

particulier, que la notion de l'extension, de laquelle suivent celles de la 

figure et du mouvement; et pour l'âme seule, nous n'avons que celle de 

la pensée, en laquelle sont comprises les perceptions de l'entendement 

et les inclinations de la volonté; enfin, pour l'âme et le corps ensemble, 

nous n'avons que celle de leur union, de laquelle dépend celle de la 

force qu'a l'âme de mouvoir le corps, et le corps d'agir sur l'âme, en 

causant ses sentiments et ses passions. 

Je considère aussi que toute la science des hommes ne consiste qu'à 

bien distinguer ces notions, et à attribuer chacune d'elles qu'aux 

choses auquelles elle appartiennent. Car, lorsque nous voulons 

expliquer quelque difficulté par le moyen d'une notion qui ne lui 

appartient pas, nous ne pouvons manquer de nous méprendre (...)30 

Como já sabemos, a Ciência, Filosofia Primeira ou Metafísica em Descartes, 

face à questão do acesso problemático ao mundo externo, está consagrada a uma 

análise e clarificação dos diversos conteúdos que descobrimos ao percorrer o 

campo do nosso espírito. 

                                            
30 O.PH., t. III, p. 19-20. 
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Da passagem supracitada podemos extrair o princípio cartesiano - já 

mencionado anteriormente - segundo o qual é preciso relacionar, ao filosofarmos, 

cada noção às demais noções com as quais ela guarda uma relação de 

dependência, até chegarmos a identificar noções não derivadas que devem, por esta 

razão, ser interpretadas a título de princípio ou sujeito de atribuição das noções que 

delas dependem - substâncias, no linguajar filosófico cartesiano. Desta maneira 

seremos capazes, à luz de uma ciência refletida acerca de nossas concepções, de 

nos posicionarmos criticamente quanto à verdade ou à realidade do objeto da ideia. 

Sem isso, não podemos nos posicionar quanto ao seu valor objetivo; ou seja, quanto 

à verdade ou falsidade de nossos juízos existenciais. 

Em síntese, a análise e clarificação dos diversos conteúdos que 

descobrimos ao percorrer o campo do nosso espírito deve ser entendida como uma 

reflexão crítica através da qual conquistamos a determinação da natureza, bem 

como o alcance cognitivo das ideias. A aplicação daquele princípio tem como norma 

a possibilidade de concebermos pelas ideias, clara e distintamente percebidas, o 

que é exibido na e pela consciência, de modo a que, no concurso de cada uma de 

nossas concepções ou ideias, possamos discernir a realidade, a quididade ou a 

essência da entidade ou do ser da coisa representada pela ideia. Este é o princípio 

que nos permite discernir e classificar corretamente os nossos conteúdos mentais. 

No artigo 48 da primeira parte dos Principia, Descartes escreve que tudo 

aquilo sobre o qual concebemos alguma noção é considerado por nós como uma 

coisa ou como uma verdade. Imediatamente em seguida, ele distingue dois gêneros 

dentre as “coisas” que caem sob o nosso conhecimento. Ele afirma que, dentre as 

coisas que têm alguma existência, umas são intelectuais, ou seja, substâncias 

intelectuais ou propriedades que pertencem e dependem destas substâncias para 

existir, e outras são corpóreas, i.é, substâncias corpóreas ou propriedades que 

pertencem e dependem destas substâncias para existir. Por por fim, ele escreve que 

há coisas que experimentamos em nós, que não devem ser atribuídas apenas à 

alma, nem apenas ao corpo, mas à estreita união que há entre eles. Estas últimas 

coisas são, efetivamente falando, aquelas que são objetos de falsidade material, 

segundo Descartes. 
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Há duas discussões significativas da falsidade material das ideias nos 

escritos de Descartes. A primeira ocorre no contexto da prova a posteriori da 

existência de Deus, na Terceira Meditação, quando Descartes examina o conteúdo 

das ideias de propriedades ou qualidades sensíveis secundárias. A segunda 

discussão ocorre nas Quartas Respostas, onde Descartes apresenta a mais longa 

explanação sobre a natureza das ideias sensíveis e expõe as razões pelas quais ele 

acredita que elas podem ser materialmente falsas, em resposta a alguns problemas 

relativos à falsidade material levantados por Antoine Arnauld. 

No contexto da Terceira Meditação, a questão da falsidade material é 

abordada por Descartes ao considerar aquelas ideias que pré-filosoficamente eram 

tomadas como representantes na mente de corpos externos, ou de propriedades 

destes corpos. A título de exemplo, é levada a cabo uma análise acerca da ideia do 

frio. Lembremos que, observada a ordem das razões, o único critério que Descartes 

dispõe para certificar-se quanto à essência ou quididade do ser da coisa 

representada pela ideia do frio era a possibilidade do discernimento da realidade do 

conteúdo desta ideia face a uma intelecção clara e distinta do conteúdo ideacional 

ou da realidade objetiva desta ideia. Não foi por outro meio senão mediante esta 

regra que ele foi conduzido a reconhecer-se como uma coisa pensante; como uma 

substância intelectual. O que ele percebeu, sob os limites precisos da Segunda 

Meditação, não foi outra coisa senão que as maneiras de pensar das quais ele não 

pode duvidar enquanto pensa se apresentam a título de princípio de individuação de 

uma substância pensante. O que ele percebera, portanto, foi que era claro e distinto 

para ele que ele era uma res cogitans - “uma substância pensante ou intelectual”, 

uma vez que sua inteleção acerca de seu próprio ser não guardava nenhuma 

relação de dependência com nenhuma outra noção. Por não depender de outra 

coisa para ser concebido, ele reconhece a sua existência como separada de toda e 

qualquer suposta realidade material, assim como que os diversos pensamentos dos 

quais tinha uma percepção imediata eram tão somente seus pensamentos, i.é, 

modificações ou modos da res cogitans. 

Face a esta descoberta, ele reconheceu, retrospectivamente, que esta 

percepção de sua natureza fora fruto de uma inteleção clara e distinta do conteúdo 
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ideacional desta ideia. Ou seja, que fora mediante tal intelecção que ele pode 

certificar-se quanto à sua natureza, ou quanto ao tipo de realidade encerrada na 

ideia que tinha de si. Esta descoberta o levou a eleger a clareza e distinção de 

nossas percepções como regra geral de verdade, i.é, como o melhor critério que a 

luz natural ou a razão dispõe. 

Considerada nestes termos, a investigação quanto às ideias sensíveis de 

propriedades ou qualidades secundárias parece apontar, face à sua intrínseca 

obscuridade e confusão, para a impossibilidade de nos pronunciarmos acerca da 

verdade ou da realidade das entidades ou do ser das coisas representadas por 

estas ideias, ou seja, para a questão do nosso acesso problemático aos conteúdos 

ideacionais destas ideias. O que torna inviável nos posicionarmos criticamente em 

relação à natureza, essência ou quididade das entidades representadas por estas 

ideias. Decorreria daí, é verdade, a impossibilidade de podermos tomá-las 

positivamente por qualidades reais ou não das coisas materiais. Entretanto, este 

segundo caso parece ser uma questão derivada, e não central. 

Considerada nestes termos, ao tematizar o problema da falsidade material 

das ideias, Descartes tem como propósito nos chamar atenção não para um erro 

empírico, e sim para um problema epistemológico. Assim, ela desempenha um papel 

crucial no empreendimento de fundamentação do conhecimento. Assim encarada, a 

questão da falsidade material está intrinsecamente ligada a uma crítica à pretensa 

física das qualidades da escolástica, abrindo caminho para a constituição de uma 

física das quantidades, uma vez que só temos ideias claras e distintas das ideias 

sensíveis de propriedades ou qualidades primárias. Em certa medida, esta questão 

também está ligada, ainda que indiretamente, às críticas cartesianas às concepções 

epistemológico-científicas da escolástica, mais especificamente à crítica às 

"espécies intencionais". A questão da falsidade material parece apontar, portanto, 

para a incoerência conceitual da posição assumida pela escolástica no que tange o 

problema da teoria da percepção sensível. 

Como veremos ao longo de nossa dissertação, este erro encontra sua 

gênese na obscuridade e na confusão das ideias sensíveis de propriedades 
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secundárias, que nos impede de tornar explicito o encadeamento cognitivo que nos 

torne as essências ou quididades do ser das coisas representadas por estas ideias 

plenamente cognoscíveis. 

Como já dissemos acima, veremos que, derivadamente, a não observância 

deste problema pode gerar uma precipitação do sujeito, de modo a que ele venha a 

tomar, inadvertidamente, as ideias sensíveis de propriedades secundárias, i.é, as 

sensações, como modalizações possíveis da substância extensa. Todavia, 

mostraremos que este erro, por assim dizer, categorial, só pode ser tomado como a 

falsidade material num sentido derivado. 
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PRIMEIRO CAPÍTULO 

1 - ORDEM DAS RAZÕES E VIA ANALÍTICA - A VIA DAS 

MEDITAÇÕES 

De acordo com J.-M. Beyssade31, após o período de redação das Regulae 

Descartes teve a oportunidade de ler um escrito do Abade Gibeuf cujo título era "De 

Libertate Dei et Creaturae", publicado em Paris no ano de 1630, onde dentre outras 

coisas o autor distingue duas vias para alcançarmos a ciência. Conforme este texto, 

Gibeuf entende que a ciência consiste numa visão da ligação das conclusões com 

suas premissas, i.é, em ver as conclusões nos princípios. 

Para a consecução de tal intento, disporíamos, por um lado, da via 

silogística das disputationes scolasticas, que procede na direção das conclusões 

sem jamais se voltar para os princípios de onde aquelas são derivadas, e, por outro, 

de uma via que consiste no retorno aos princípios, de modo a nos fazer ver a efetiva 

gênese destes princípios. 

Segundo Gibeuf, a primeira via é reconhecida como a mais rigorosa, pelo 

fato de constranger o leitor através de uma exposição implacável, sem dar espaço 

às negativas de parte do leitor. Por outro lado, ela é mais adequada a forçar a 

submissão do ouvinte do que a formar autênticos discípulos. A segunda via, por seu 

turno, estabelece, como a primeira, a ligação entre as proposições constituintes da 

ciência, mas não estabelece as ligações entre seus elementos constituintes da 

mesma forma que a primeira. Ela visa deixar a verdade dos princípios ganhar raízes 

na alma iluminada, ignorando o rigor e constrangimento da síntese. 

Por fim, Gibeuf afirma que a via mais adequada ao estabelecimento dos 

primeiros princípios não é aquela via espinhosa e constrangedora, mas pelo 

contrário, a via que já era designada por seus contemporâneos como a via da 

Meditação. 

                                            
31 BEYSSADE, Jean-Marie. La Philosophie Première de Descartes, Paris: Flammarion, 1978. 
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Estas considerações do Abade Gibeuf acerca da ciência, cuja característica 

geral seria a observância de uma cadeia analítico-demonstrativa, eram partilhadas 

por Descartes desde as Regulae. Paradoxalmente, a distinção entre as duas vias 

através das quais esta ordem poderia realizar-se parece ser o elemento que faltara 

às Regulae; o elemento sem o qual não foi possível para Descartes dar o salto 

definitivo em direção à fundamentação do conhecimento racional, bem como para a 

legitimação da sua maneira de filosofar. 

1.1 - DA DISTINÇÃO ENTRE ORDEM E MANEIRA DE 

DEMONSTRAR 

Nas Segundas Respostas, Descartes distingue a ordem, "ordo", da maneira 

de demonstrar, "ratio demonstrandi"32. A ordem 

consiste en cela seulement, que les choses qui sont proposées les 

premières doivent être connues sans l'aide des suivantes, et que les 

suivantes doivent être disposées de telle façon, qu'elles soient 

démontrées par les seules choses qui les précèdent33. 

Esta passagem pode ser interpretada nos seguintes termos: devemos 

proceder de tal modo que sejamos capazes de aumentar nosso saber por um 

progresso contínuo, sem omitir os elos da cadeia que permite a conexão entre os 

conceitos e sem que os conceitos primitivos dependam, para serem compreendidos, 

dos conceitos secundários. Entretanto, para seguirmos esta ordem podemos adotar 

duas vias, duas maneiras de demonstrar, dois estilos ou maneiras de escrever, a 

saber: o estilo analítico ou o estilo sintético34. 

A propalada relação de oposição guardada entre as vias analítica e sintética 

encerraria, segundo M. Gueroult, uma relação de exclusão recíproca entre ambas, 

que se explicaria pelo fato da maneira analítica de demonstrar ser uma via segundo 

                                            
32 O.PH., t. II, p. 581. 
33 Ibid, p. 581. 
34 Ibid, p. 581-85. 
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uma ratio cognoscendi (a ordem das razões), e a maneira sintética de demonstrar 

ser uma via segundo uma ratio essendi35. Todavia, é necessário observarmos que a 

ordem, tanto no contexto das Regulae quanto no contexto das Segundas Respostas, 

não é nada mais do que a exigência formal da dependência unilateral dos conceitos, 

que deve ser satisfeita tanto pelos escritos analíticos como pelos escritos sintéticos. 

No intuito de apresentar um primeiro traço distintivo entre as duas vias, 

Descartes aponta para o fato da utilização destas, respectivamente, pela metafísica 

e pela geometria, salientando, entretanto, que os antigos geômetras dissimulavam o 

movimento analítico de invenção por trás de uma exposição meramente sintética, 

enquanto que as Meditações seriam puramente analíticas. 

A utilização de uma via em lugar da outra pela geometria e pela metafísica 

ocorreria em função do estatuto das primeiras noções nas respectivas disciplinas 

não ser o mesmo. Seria portanto, em virtude desta diferença que se justificaria a 

escolha da análise pela metafísica. 

De acordo com a passagem presente no original do texto em latim, 

modificada na versão francesa36, tanto a análise quanto a síntese respeitam a ordem 

das razões, i.é, em ambos os casos as conclusões devem ser demonstradas pelas 

proposições que as antecedem. Ambas acolhem a exigência da observância de uma 

ordem de dependência unilateral entre os conceitos. Elas teriam, no entanto, 

maneiras distintas de estabelecer a ligação entre antecedentes e conclusões. 

À luz deste texto, a diferença entre as maneiras de adesão às primeiras 

noções e o modo como se estabelece a ligação entre antecedentes e consequentes 

                                            
35 GUEROULT, Martial. Descartes selon l’Ordre des Raisons, t. 1, L’Ame et le Corps, Paris: Aubier, 

1953, p. 26. "En effet, l'ordre de l'analyse, c'est l'ordre de l'invention, donc celui de la ratio cognoscendi; il se 

détermine selon les exigences de notre certitude; il est l'enchaînement des conditions qui la rendent possible. 

L'ordre synthétique, c'est au contraire celui qui s'intitue entre les résultats de la science; et ces résultats, c'est la 

vérité de la chose. Il est donc l'ordre de la ratio essendi, celui selon lequel se disposent en soi les chose quant à 

leur dépendance réelle". 
36 A tradução desta passagem do texto em latim foi proposta por J.-M. Beyssade em seu livro La 

Philosophie Première de Descartes, Paris: Flammarion, 1978.  
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é o que marca a diferença entre a análise e a síntese37. Ou seja, enquanto no caso 

da síntese a evidência dos enunciados é uma razão suficiente para a ocorrência dos 

mesmos na cadeia demonstrativa, no caso da via analítica a evidência de um 

enunciado não seria uma razão suficiente para justificar a sua ocorrência na série 

demonstrativa. Ter-se-ia, neste caso, de mostrar como se reconhece esta evidência. 

A via analítica parece encarnar, portanto, a tarefa de um começo radical, de um 

começo genuinamente filosófico, onde não assumimos nenhum pressuposto. E é por 

isso que esta via parece ser, para Descartes, como aquela adequada à tarefa de 

fundamentação do discurso filosófico-científico, uma vez que por meio dela 

poderemos ser capazes de apresentá-lo e justificá-lo passo a passo. 

1.2 - DA DISTINÇÃO ENTRE A MANEIRA SINTÉTICA E A 

MANEIRA ANALÍTICA DE DEMONSTRAR 

No caso da via sintética, principiamos pelas primeiras noções, primae 

notiones, ou noções comuns, e o seu empreendimento consiste em derivar das 

primeiras noções suas consequências, consequentiis rite deducendis38 . Esta via 

consiste em distinguir minuciosamente as etapas da composição das proposições 

subsequentes. Cada elemento é isolado e enunciado à parte, o que permite, através 

do recurso à exposição por meio de artigos numerados, citarmos, no momento da 

demonstração, os elementos que se compõem para formar as proposições que se 

seguem. 

A síntese se constrói de tal maneira a permitir que o leitor perceba como 

cada um dos elementos constituintes da cadeia dedutiva se ligam entre si, i.é, ela 

mostra passo a passo como cada um dos enunciados consequentes está contido 

nos precedentes na série argumentativa. Para tanto, ela se presta de uma cadeia de 

definições, postulados, axiomas, teoremas e problemas de modo a que, se 

negarmos quaisquer consequências, ela nos faça ver como elas estão contidas nas 

notas antecedentes. Partimos, portanto, de axiomas ou noções comuns a título de 

                                            
37 Tanto do ponto de vista de uma demonstração analítica como de uma demonstração sintética, os 

enunciados primitivos são chamados de primeiras noções. Ver LANDIM, Raul Ferreira. Evidência e Verdade no 

Sistema Cartesiano, São Paulo: Loyola, 1992, Col. Filosofia, vol. 23, p. 28, nota 16.  
38 AT., v. VII, 157, lg. 1. 
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noções primeiras, dos quais se seguem noções derivadas, i.é, mais complexas. Esta 

maneira de estabelecer a ligação entre antecedentes e conclusões na cadeia 

dedutiva acaba por encerrar uma certa prolixidade, prolixor39, que permite ao leitor 

refazê-la sem maiores dificuldades, ou seja, em razão deste nexo específico ele é 

capaz de reconhecer cada enunciado como uma conclusão a partir dos enunciados 

precedentes. 

Devido a esta peculiaridade da maneira sintética de demonstrar, as 

primeiras noções são aceitas a título de meros pressupostos, praesupponuntur40, i.é, 

sem maiores explicações. No que diz respeito às demais noções, no entanto, graças 

à prolixidade característica da síntese, o ritual sintético dispensa qualquer 

prerrogativa de boa vontade, atenção ou qualquer contenção de memória por parte 

do leitor. Ou seja, uma vez admitidas as premissas, o leitor é constrangido a se 

curvar diante da força lógico-demonstrativa desta via. 

A análise, ao contrário, é conferida a disciplinas tal como a metafísica, onde 

os princípios devem satisfazer a condição de serem não-problemáticos. Ou seja, 

eles devem ser primeiros sem, no entanto, envolver nenhuma posição teórica quanto 

às questões a resolver, i.é, eles devem ser suscetíveis de serem aceitos por cada 

um de nós, independente de qualquer posição teórica que possamos assumir41. 

Em uma prova analítica, segundo as palavras de Descartes, não somente 

cada etapa da demonstração é justificada, face à observância da ordem, mas 

também é indicada a maneira de se produzir cada etapa da prova. O que é dizer que 

a prova da evidência dos enunciados é parte necessária para justificar a sua 

ocorrência numa demonstração analítica. Devido a esta característica, as primeiras 

noções, no caso da via analítica, não são simplesmente propostas em primeiro 

lugar. Elas devem ser objeto de uma demonstração. Assim, enquanto o estilo 

analítico de escrever tem por característica essencial a identificação e justificação 

dos primeiros princípios adotados, na maneira sintética de demonstrar a evidência 

                                            
39 AT., v. VII, 159, lg. 17. 
40 AT., v. VII, 156, lg. 30. 
41 A dificuldade de tal empreitada fora salientada por Descartes: "nada é mais problemático que perceber 

clara e distintamente as primeiras noções". AT., v. VII, Secundae Responsiones, 157, lg. 6-7. 
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das primeiras noções é uma razão suficiente para a sua ocorrência na cadeia 

dedutiva. 

Segue-se destas considerações que a necessidade de uma estrutura 

demonstrativa (ordem) está presente tanto na via sintética como na via analítica, e é 

mesmo necessária para a eficácia da demonstração, ainda que ela não seja tão 

aparente, non apparet, na análise quanto nas ligações entre as proposições contidas 

na síntese, onde cada uma destas proposições é enunciada à parte. Portanto, o que 

explica a adoção da via analítica no caso dos escritos metafísicos não é a 

observância do encadeamento unilateral guardado entre os conceitos, ou seja, a 

ordem, mas, sim, a imposição, quando se trata de metafísica, de uma justificação 

dos primeiros princípios, bem como de uma justificação de cada passo dado, i.é, a 

prova da evidência de cada um dos enunciados que estabelecem a conexão dos 

elementos mais simples em relação aos mais complexos, segundo nossa maneira 

de conhecer. Por conseguinte, é propriamente em virtude da via analítica nos 

mostrar a maneira pela qual "uma coisa foi metodicamente e como que a priori 

inventada" que Descartes a adota em seus escritos metafísicos. Ela está 

intrinsecamente ligada ao projeto filosófico cartesiano de assumir como ponto de 

partida ou espaço de imanência da empreitada filosófica algo que não seja um mero 

pressuposto, e que nos permita elucidar, com rigor, os nossos procedimentos 

cognitivos, de modo a que sejamos capazes de trazer à luz o modo pelo qual 

obtemos, descobrimos e fundamos a apoditicidade do discurso filosófico-científico. 

É digno de nota que a noção de pensamento é a noção mais elementar tanto 

nas Meditações, onde Descartes pretende apresentar sua filosofia conforme a 

maneira analítica de demonstração42, também denominado método da descoberta 

ou "ars inveniendi", quanto nas Respostas às Segundas objeções, mais 

precisamente no anexo a estas Respostas escrito segundo o método axiomático, 

conhecido como Abregé Géométrique des II Réponses, onde Descartes pretende 

apresentar o seu sistema segundo uma ordem crescente de complexidade dos 

                                            
42 A maneira analítica de demonstrar é apontada por Descartes como a via apropriada para 
fundarmos a apoditicidade de tal discurso. 



 

28 
 

conceitos ("je tâcherai ici d'imiter la synthèse des géomètres")43, bem como nos seus 

escritos metodológicos. 

Lembramos que na análise, no entanto, as primeiras noções são plenamente 

justificadas, i.é, é demonstrado como se reconhece a evidência das mesmas. Assim, 

antes de se fundar a necessidade do ponto de partida adotado em supostas regras 

de evidência, o que por si mesmo seria assumir pressupostos teóricos, elas são 

derivadas e justificadas a partir dele. Assim, os nossos procedimentos cognitivos são 

dispostos, analisados e justificados passo a passo. 

1.3 - A DÚVIDA E A MANEIRA ANALÍTICA DE 

DEMONSTRAR 

Nos indagaremos, agora, sobre a relação guardada entre o expediente da 

dúvida e a via analítica. Para respondermos a esta pergunta, devemos, em primeiro 

lugar, afirmar que se, por um lado, a dúvida não deve ser assimilada a nenhuma das 

duas vias demonstrativas em particular, por outro, ela parece desempenhar a função 

de reclamar em metafísica pela necessidade de uma plena justificação dos primeiros 

princípios adotados, bem como dos passos subsequentes. 

Como já vimos, no caso da via analítica os primeiros princípios não devem 

se apresentar a título de meros princípios explicativos. Eles devem ser apodíticos, 

ou seja, necessários ou indubitáveis. Eles devem, por conseguinte, ser objeto de 

uma adesão independente de qualquer posição teórica. Esta tarefa, que é parte 

constituinte da maneira analítica de demonstrar, culmina por associar autor e leitor 

na liberdade de uma invenção no intuito de procurar e tornar manifestos os primeiros 

princípios, bem como todos os nossos procedimentos cognitivos, ou seja, busca 

explicitar criticamente a genealogia ou hierarquia dos conceitos. 

Ainda que o processo da dúvida não possa ser assimilado restritivamente a 

qualquer gênero de demonstração, é preciso atentar que ela tem algo de análogo 

                                            
43 O.PH., t. II, p. 585. 
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com a ordem analítica. A primeira verdade da filosofia, pelo fato de ser primeira, não 

pode depender de outras verdades, ela deve ser objeto de uma crença indubitável44. 

Devemos mostrar sob que condições aderimos a ela. Ela deve ser, portanto, como 

que metodicamente inventada. Dito em outras palavras, não deve encerrar nenhuma 

pressuposição teórica. 

1.4 - VIA ANALÍTICA E METACIÊNCIA 

As considerações feitas até agora acerca das duas vias demonstrativas nos 

fazem suspeitar de que a relação fundamental guardada entre estes dois estilos de 

escrever talvez não seja de uma mera oposição ou exclusão, conforme a 

interpretação de M. Gueroult, mas que guardariam entre si uma relação de 

correlação e subordinação. Vejamos o que o texto das Segundas Respostas nos diz 

sobre isto: 

L'analyse montre la vraie voie par laquelle une chose a été 

méthodiquement et comme a priori inventée45 [latim], "fait voir comment 

les effets dépendent des causes [versão francesa de Clerselier], 

a síntese por seu lado, demonstra 

par une voie opposée et recherchée comme a posteriori (bien que 

souvent la preuve elle-même y soit plus a priori que dans l'analyse) 

[latim]; comme en examinant les causes par leurs effets (bien que la 

preuve qu'elle contient soit aussi souvent des effets par les causes) 

[versão francesa de Clerselier]. 

De acordo com este texto, a coisa é descoberta como a priori, tanquam a 

priori inventa, pela via analítica, enquanto que pela via sintética ela é buscada como 

                                            
44 Ver LANDIM, Raul Ferreira. Evidência e Verdade no Sistema Cartesiano, São Paulo: Loyola, 1992, 

Col. Filosofia, vol. 23, p. 29-35. 
45 A tradução francesa que utilizamos aqui da passagem do texto do original em latim é aquela proposta 

por J.-M. Beyssade no artigo "L'ordre dans les Principia". In: Les Ét. Philos. n.4/1976. 
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a posteriori, tanquam a posteriori quaesitam. Conforme a observação feita por F. 

Alquié 

Nous nous demandons si a priori et a posteriori n'ont pas ici un sens 

très général, relatif aux moments où analyse et synthèse interviennent 

dans la science. L'analyse, répondant au moment de la découverte, 

vient d'abord, et comme a priori. La synthèse est cherchée ensuite, et 

comme a posteriori (tanquam a posteriori quaesitam). S'il en était ainsi, 

la traduction de Clerselier contiendrait un contresens formel. 46 

A posição de J.-M. Beyssade quanto a esta questão é a seguinte: 

"L'invention analytique surgit toujours directement de la difficulté, sans rien 

présupposer, 'comme en commençant par le commencement'."47. Os dois tanquam 

presentes no texto do original em latim indicariam, segundo J.-M. Beyssade, que o 

sentido cronológico que preside esta passagem difere do sentido lógico dominante 

nas escolas, de modo que, à luz daquele trecho, deveríamos concluir que o começo 

analítico é o momento inicial da instauração do ponto de partida, i.é, o momento 

inaugural de um saber autenticamente científico, um saber explícito, e não a mera 

pressuposição de uma primeira noção, e que o "après coup" sintético não consiste 

na demonstração que remonta dos efeitos às causas, posto que o "après coup" tem 

aqui um sentido cronológico e não lógico. Assim entendidas, enquanto a via sintética 

seria sempre solicitada "comme après coup", post analysim, a invenção analítica 

surgiria sempre diretamente da dificuldade, i.é, sem pressupor nada, "comme en 

commençant par le commencement". 

Apesar de não traduzir o tanquam presente na versão em latim, rompendo 

assim a simetria com a passagem sobre a síntese e ocultando o deslocamento do 

sentido lógico para o sentido cronológico, a versão francesa não encerraria um 

contra-senso formal; "faire voir comment les effets dépendent des causes" - análise - 

não é exatamente propor no início as causas e deduzir delas os efeitos (o que é o 

sentido estrito de a priori), mas, sobretudo esclarecer os efeitos com os quais nos 

                                            
46 O. PH., t. II, p. 582, nota (1). 
47 BEYSSADE, Jean-Marie. La Philosophie Première de Descartes, Paris: Flammarion, 1978, p. 395. 
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deparamos no início para desvelar sua dependência em relação às causas já 

devidamente provadas. Reciprocamente, "examiner les causes par leurs effets"48 - 

síntese - não é partir dos efeitos para provar as causas, mas, sim, compor ou 

explicitar os efeitos à partir das causas pressupostas no início. 

Na via sintética, como já apontamos, as primeiras noções são axiomas ou 

noções comuns - princípios que se autojustificam na medida em que são 

evidentes49. A justificação no caso desta via se faz tão somente por intermédio do 

modo pelo qual ela estabelece a ligação entre os enunciados constituintes da série 

demonstrativa e as primeiras noções, ou seja, através da ordem. Todavia, como a 

mera evidência dos princípios não seria uma razão suficiente para a sua ocorrência 

na demonstração analítica – vimos anteriormente que, na via analítica, assim como 

em metafísica, é necessário mostrar como se reconhece esta evidência -, as 

primeiras noções no caso da análise não podem ser meros axiomas ou princípios 

hipotético-explicativos. 

Aqui vale observar que as noções comuns ou axiomas são "vérités qui ne 

sont rien hors de notre pensée"50, ou seja, são meros princípios formais, que não 

encerram, mesmo face à sua evidência, nenhum conhecimento de realidade (atual 

ou possível). Em contrapartida, o enunciado "Eu sou" implicado no enunciado "Eu 

penso" - exaustivamente explicitado nas Meditações -, encerra a afirmação de uma 

coisa verdadeiramente existente, a partir de onde podemos obter, frente à reflexão 

acerca das condições sob as quais a descobrimos, um critério de evidência. 

Na medida que a maneira analítica de demonstrar visa a tornar explícito o 

que entendemos por evidência, i.é, visa a mostrar como se reconhece a evidência 

em cada etapa da cadeia dedutiva, parece legítimo afirmar que a via analítica de 

demonstração é a via metafísica por excelência. Afinal, a busca metafísica de uma 

base sólida no intuito de estabelecer algo de firme e de constante nas ciências, ou 

seja, da obtenção do conhecimento por intermédio de razões tão fortes que jamais 

                                            
48 O.PH., t. II, p. 583. 
49 É de bom alvitre lembrar que, no caso das Regulae, o pensamento fora tomado como a primeira verdade 

apenas em razão de satisfazer as regras de evidência previamente assumidas.  
50 Les Principes de la Philosophie, I, 48. In: O.PH., t. III, p. 119. 
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tenhamos ocasião de duvidar, converte-se, no cartesianismo, numa doutrina da 

evidência51. Tomada nestes termos, a maneira analítica de demonstrar apresenta-se 

como o empreendimento sem o qual as nossas asserções científicas restariam 

problemáticas, posto que poderiam ser objeto de questionamentos quanto às razões 

da nossa adesão à suposta evidência de seus enunciados. Em outras palavras, 

cumpre à metafísica a justificação dos enunciados proferidos pelos cientistas. Assim, 

a metafísica ou filosofia primeira assume evidentes contornos de uma Metaciência. 

É nestes termos que devemos entender a afirmação de Descartes segundo a qual a 

metafísica é a condição de toda ciência, "elle ouvre avec la dimension de l'évidence 

totale le temps des propositions immuables. Autant que de fournir des évidences, 

son rôle est de definir l'évidence"52. Dito de outra maneira, no decorrer de sua tarefa 

de fundamentação, a metafísica ou filosofia primeira tem como propósito tornar 

explícito os procedimentos científicos da razão elucidando seus fundamentos, 

justificando-os passo a passo. Por conseguinte, a metafísica tem como característica 

assumir como princípios verdades seguras, e não meras suposições, a partir de 

onde possamos derivar, passo a passo, as premissas ou axiomas das ciências. 

A metafísica guarda, portanto, uma relação de fundamentação com as 

ciências particulares da mesma ordem que aquela guardada entre a análise e a 

síntese. À via analítica e à via sintética não correspondem, portanto, uma "ratio 

cognoscendi" e uma "ratio essendi", mas, antes, a modos de exposição segundo a 

ordem de nossos conhecimentos que guardam entre si uma relação de 

subordinação e complementaridade 53 . Em outras palavras, cabe à análise a 

fundamentação do procedimento sintético.  

A originalidade dos escritos metafísicos cartesianos consiste 

especificamente na conquista desses primeiros princípios; em mostrar como se 

reconhece a evidência, sem o que não seria possível justificar o discurso 

científico/filosófico. Eles estão, portanto, a serviço da fundamentação da 

possibilidade destes discursos, tendo por guia a via analítica de demonstração que, 

                                            
51 Ver BEYSSADE, Jean-Marie. La Philosophie Première de Descartes, Paris: Flammarion, 1978, p. 26. 
52 Ibid., p. 27-28. 
53 Ver artigo supracitado de Jean-Marie Beyssade. 
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segundo nossas análises, deve ignorar, assim como devemos fazer em metafísica, 

toda e qualquer pressuposição teórica. 

A conclusão deste capítulo é que a empreitada metafísica caracteriza-se por 

promover a passagem de um saber implícito - persuatio - a um saber que se sabe, 

i.é, um saber plenamente justificado, um saber explícito - scientia -, fundado numa 

teoria da evidência, e que apenas a via analítica poderia ser adequada a uma tal 

tarefa.  
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SEGUNDO CAPÍTULO 

2 – O DIÁLOGO ENTRE DESCARTES E A ESCOLÁSTICA 

Como já dissemos na introdução desta dissertação, a reflexão de Descartes 

sobre as manifestações mentais através da introspecção visa a determinar as 

condições que devem ser satisfeitas para que possamos adotar posições críticas 

quanto à nossa compreensão acerca delas, ou seja, sua natureza e o seu escopo 

cognitivo. Não é por outra razão, portanto, que a reflexão sobre a noção de ideia 

ocupa um lugar privilegiado na empreitada cartesiana. 

Todavia, a despeito do lugar central ocupado por este conceito no âmbito da 

filosofia cartesiana, alguns intérpretes já disseram que Descartes incorre em 

imprecisões, e até mesmo em contradições, ao se referir ao termo ideia; que os usos 

diversos que ele teria feito deste termo seriam, por assim dizer, inconciliáveis. De 

acordo com estes autores54, ao apreciarmos os textos cartesianos do Prefácio ao 

Leitor que consta nas Meditações, o próprio texto das Meditações, e os textos das 

Objeções e Respostas, nos deparamos com várias definições aparentemente não-

equivalentes do termo ideia. Entretanto, acreditamos que esta aparente imprecisão, 

antes de ser lida como manifestando uma equivocidade de sentido do termo ideia, 

deve ser encarada como o fruto de um diálogo sub-repitício que Descartes travou 

em parte de seus textos com os filósofos ligados à tradição escolástico-aristotélica 

que o cercavam e que tinham grande dificuldade de assimilar a novidade da sua 

filosofia. 

Neste capítulo, nos propomos a realizar uma abordargem conceitual deste 

diálogo silencioso de Descartes com a escolástica. Refletiremos sobre os pontos de 

proximidade e afastamento entre os usos que este filósofo fez do termo ideia e 

aquele original e primariamente adotado pela escolástica, escola filosófica à qual 

Descartes estava mais imediatamente ligado. 

                                            
54 ANDREW, Pessim. Descartes’s Theory of Ideas. In: The Review of Methaphysics 58 (2). 2004, p. 430-

33. 
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Como nos lembra Roger Ariew e Grene Marjorie55, Descartes se prevaleceu 

do uso literário vigente do termo ideia, segundo o qual uma ideia era um ato 

particular de pensar, especialmente da imaginação. Havia, ainda, precedentes 

filosóficos para isso em autores como Eustachuis, Glocenius e Abra de Raconis. De 

acordo com esta tradição, as ideias eram tomadas “como imagens de coisas”, ou 

seja, atos mentais que representam alguma coisa, seja o caso do cogito, do meu 

próprio pensar; da essência e da existência de coisas materiais ou, ainda, o caso de 

Deus. No entanto, ao recorrer à mente de Deus como a fonte das ideias (em lugar 

das mentes do pintor ou do escultor tão frequentemente citadas no âmbito da 

escolástica), Descartes dá um passo importante, que o afasta filosoficamente de 

seus pares, a saber: estabelece uma independência psicológica das ideias em 

relação à sensação, dotando-as, assim, de um novo significado, ligado ao 

pensamento puro. 

Quanto à insistência de Descartes sobre a verdade das ideias, há, segundo 

Roger Ariew, um precedente na literatura filosófica: a ideia clara e distinta é a própria 

unidade de pensamento, correspondente ao simples conceito de Goclecinus56. Mas 

em que consistiria a interpretação cartesiana acerca da relação guardada entre as 

ideias e a verdade? 

Na Terceira e na Quarta Meditação, Descartes nos diz que é por meio da 

asserção (admitidamente por meio do juízo, especialmente por meio de juízos 

existenciais) de nossas ideias claras e distintas que avançamos, passo a passo, no 

caminho para a ciência. Não há duvida, portanto, de que o juízo é a instância formal 

da verdade e o lugar onde podemos correr o risco de erro. 

A tradição filosófica alicerçada no relato de Platão no Timeu, onde as ideias 

servem de modelos tanto para as coisas quanto para os artefatos, nos indica que a 

relação entre as ideias e a verdade se resolveria da seguinte maneira: as coisas se 

conformariam com a ideia na mente do criador, divino ou humano. Já no caso do ato 

                                            
55 ARIEW, Roger e MARJORIE, Grene. “Ideas, in and before Descartes”. In: Journal of the Hostory of 

Ideas. Vol. 56, No. 1 (Jan., 1995), p. 87-106. 
56 Ibid. 
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mental particular, ou da ideia, ela pode servir como veículo para a conformidade das 

coisas, em vez de se prestar na qualidade de padrão ao qual as coisas se 

conformam. Deste modo, a adequação do intelecto às coisas pode ser transferida 

dos juízos para as ideias claras e distintas. As ideias se tornam, assim, nas palavras 

de Hamlyn57, os átomos de evidência dos quais o argumento, o conhecimento e o 

caminho da mente para a realidade serão construídos. 

Ao adotar este caminho, Descartes não somente abandona o contexto da 

doutrina tradicional das ideias, segundo a qual elas são tomadas enquanto 

arquétipos ou modelos que informam suas imitações, mas assume a posição 

filosófica segundo a qual a mente cognoscente não é diretamente “consciente” do 

objeto externo em si, mas apenas de uma entidade representativa, i.é, uma ideia. 

Esta não era a posição em voga no século XVII, e muito menos aquela vigente nos 

domínios da filosofia escolástica que, muito influenciada pela doutrina aristotélica, 

postulava termos uma apreensão direta dos objetos. Contudo, não podemos incorrer 

no erro de reduzir a oposição entre a teoria da cognição cartesiana e aquela relativa 

aos escolásticos de maneira tão breve e simplista. Segue-se daí, a seguinte 

pergunta: em que consiste a cognição do objeto no quadro conceitual cartesiano? 

Esta é uma das tarefas que teremos que ter em mente ao longo deste capítulo da 

nossa dissertação. 

Desde o século XVII, a propriedade epistêmica mais importante das ideias 

apontada por Descartes – a de serem claras e distintas – tem sido objeto de críticas 

– Leibniz, por exemplo, reclamou do fato de tratar-se de uma noção mal definida e 

mal explicada. Em razão destas críticas, e da aparente imprecisão de Descartes 

quanto à noção de clareza e distinção, surgiram debates, que perduram até os 

nossos dias, sobre se e quais dentre as ideias têm, para Descartes, esta 

propriedade. 

Ao longo da nossa dissertação, tentaremos tornar mais transparente o que 

Descartes entende por clareza e distinção, assim como a relação guardada entre a 

falsidade material da ideia e estas noções. Para tanto, nos confrontaremos com 

                                            
57 Ver MARION, Jean-Luc. Sur L’Ontologie Grise de Descartes, Paris: Vrin, 1975, p. 135. 
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interpretações divergentes quanto às ideias sensíveis, disputas estas relativas à 

questão se elas têm ou não conteúdo representacional, bem como ao estatuto 

ontológico destas ideias. 

Acreditamos que estas questões refletem, em última instância, tanto no 

domínio metafísico quanto epistemológico, o papel central da noção de ideia para 

Descartes, o que exigirá de nós confrontar as noções de ideia e de falsidade 

material da ideia tanto sob seu aspecto ontológico quanto epistemológico. Mas 

retornemos ao objeto do presente capítulo. 

Como sugerimos mais acima, muitas das dificuldades com as quais nos 

deparamos quando analisamos as ideias cartesianas decorrem delas refletirem e 

rejeitarem, simultaneamente, a filosofia escolástica. Nas Respostas às Terceiras 

Objeções Descartes nos comunica que 

(…) je me suis servi de ce nom, parce qu’il était déjà communément 

reçu par les philosophes, por signifier les forms des conceptions de 

l’entendement divin …58 

A afirmação acima manifesta que a noção de ideia era bastante familiar aos 

filósofos que cercavam Descartes, e que estes as tomavam como as "formas da 

percepção ou do entendimento divino". 

A noção de ideia quando assimilada “à forma da concepção divina” 

desempenha o papel de arquétipos que habitam a mente divina a partir dos quais 

Deus criou as particularidades do mundo criado. Todavia, como nos lembra Andrew 

Pessim59, esta formulação geral, antes de pacificar os ânimos filosóficos, provocou 

um intenso debate acadêmico sobre a natureza específica da ideia entre os 

“escolásticos”: são elas eternas e necessárias – e talvez incriadas –? São 

ontologicamente independentes de Deus? Ou são de alguma forma dependentes do 

                                            
58 Terceiras Respostas. In: O. PH., t. II, p. 612. 
59 ANDREW, Pessim. Descartes’s Theory of Ideas. In: The Review of Methaphysics 58 (2). 2004, p. 430-

33. 
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intelecto de Deus ou de Deus ele mesmo? Neste último caso, implicaria dizer que 

haveria uma espécie de distinção de graus de realidade ou “existência”, uma vez 

que o "ser" do "ser conhecido" seria ou pareceria "menos real" do que os seres 

independentes da mente? Eles são verdadeiros seres universais – uma vez que 

muitos elementos criados podem instanciar a mesma forma – ou são tão particulares 

como os seres criados "modelados" a partir deles? Ou eles seriam melhor 

interpretados como seres meramente possíveis, isto é, como essências que são 

eventualmente (mas na verdade nem sempre) instanciadas no mundo criado? Mas 

então o que seria isso? 

Todas estas polêmicas eram, de certo, tão familiares a Descartes quanto ele 

afirmara ser familiar aos seus contemporâneos a noção de ideia. Face a esta 

constatação, não podemos admitir que Descartes, em meio a estas disputas, 

ignorasse que Tomás de Aquino sugeriu que as ideias se identificavam com as 

várias formas finitas por meio das quais o ser infinito de Deus pode ser imitado, o 

que parece só tornar o problema mais agudo: quais seriam, exatamente, estes 

"modos possíveis de imitação", e como eles poderiam estar fundados em um ser 

puramente atual? Tampouco podemos admitir, em virtude da educação jesuítica de 

Descartes em La Flèche60, que ele não tivesse notícias do intenso debate entre os 

filósofos cristãos sobre a natureza da cognição humana, bem como do emaranhado 

de jargões 61  desde onde emergiu um novo quadro geral, com o qual ele não 

somente era bastante familiar, bem como critico, devido a sua posição quanto à 

natureza da cognição humana. 

Em linhas gerais, o que é dito por esta tradição relativamente ao processo 

cognitivo – a atividade de vir a conhecer o mundo – é que ele começa no mundo, 

percorre os sentidos, e culmina no intelecto. Uma posição bastante contrária àquela 

de Descartes, para quem há outras fontes de conhecimento para além daquelas que 

                                            
60 Descartes esteve no colégio jesuíta Royal Henry-Le-Grand por cerca de nove anos, de 1606 a 1615. 
61 Formas, essências, intenções, espécies, noções, conceitos, fantasmas, imagens, intelecto passivo e ativo 

(agente), etc.. 
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são os sentidos ou a sensibilidade, e que culmina na defesa da nossa posse do 

conhecimento inato de certos princípios universais e axiomas. 

Mas vejamos o que nos diz Tomás de Aquino62: ele afirma que a forma de 

alguma qualidade sensível – a cor vermelha, por exemplo – "informa" alguma 

matéria ou objeto e é, então, transmitida através do meio apropriado (tal como o ar) 

para um dado órgão sensorial (o olho), e daí, finalmente, para o intelecto. O objeto 

instancia ou "recebe" a forma "formalmente", de tal maneira que o objeto se torna 

atualmente – efetivamente – vermelho, mas o ar e o olho só “percebem” a forma 

"intencionalmente", como uma species, o que significa dizer que eles – o ar e o olho 

- carregam a "informação" vermelha sem se tornarem, eles mesmos, vermelhos. 

Assim, a forma percebida no olho resulta em um ato da sensação "dirigida a" ou 

"atenta" àquela qualidade. Em seguida, o intelecto imaterial pode, por meio de um 

processo complexo, extrair ou abstrair a forma a fim de contemplá-la. Nesta altura, o 

objeto original ou qualidade pode ser totalmente conhecido ou percebido em seus 

diferentes aspectos ou “formas”. 

É digno de nota que o corpo não é tomado como ocasião do conhecimento, 

mas, sim, na qualidade de algo que, ao lado do intelecto, também determina o que é 

propriamente objeto do conhecimento. A forma, quando configura acidentalmente 

um “objeto”, o modifica; o singulariza, por assim dizer, sem que o mesmo ocorra com 

o sujeito cognoscente. É propriamente nisso que consiste a intencionalidade tal 

como enunciada acima. A noção de species é introduzida para expressar a forma do 

objeto recebida segundo a forma da intencionalidade. O conceito, por seu turno, que 

é obtido por meio de uma operação complexa de abstração do intelecto imaterial, 

expressa a forma em sua universalidade, e não mais segundo sua singularidade. 

Deste modo, o objeto ou a “forma” passa a ser percebido segundo o que há “nele” 

de independente da existência, ou seja, segundo a sua quididade. 

Em vista deste quadro conceitual, a noção de conceito se refere à forma 

abstraída de sua singularidade, isto é, à forma expressa de maneira universal; a qual 

                                            
62 Ver Summa Theologiae, I, q. 86, a.1, ad 4; De Ver., q. 2, a. 6, resp., e q. 10, a. 6, Sed contra et Resp. 
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guarda uma relação de similitude com a forma natural ou singular em função da 

identidade formal entre a forma “percebida” pelo objeto e a forma “percebida” pelo 

conceito. Deste modo, o conceito em Tomás não é nada senão que a expressão do 

objeto na medida em que existe no intelecto, ou seja, o objeto intencional; o objeto 

enquanto considerado pelo intelecto63. 

Como consequência do que vimos acima, podemos afirmar, a despeito de 

Tomás de Aquino não ter se utilizado do termo “ser objetivo”, que a noção de 

“conceito” ou “conceito objetivo” em Aquino deve ser assimilada ao que 

posteriormente foi referido por meio dos termos “ser objetivo” ou “objeto intencional”, 

ou seja, o objeto enquanto ele está no intelecto ou é considerado pelo intelecto. 

O que é importante salientar neste momento é que, uma vez assimilado a 

este contexto, o termo “ser objetivo” parece dizer respeito a um “ser real”, a despeito 

da existência de correlatos formais, e não meramente a um “ser de razão”. Mas, 

então, o que deveríamos entender por um “ser real”, se por “ser objetivo” devemos 

compreender tão somente o objeto intencional, ou seja, o objeto no intelecto? 

Ainda que sob o ponto de vista estritamente histórico Tomás de Aquino não 

tenha introduzido a noção de “ser objetivo”, acreditamos que a resposta 

conceitualmente consequente dele a esta pergunta seria a seguinte: na medida em 

que não é a coisa, mas que também não altera nenhuma propriedade da coisa, 

trata-se, a rigor, de uma mera denominação extrínseca do ser apreendido, i.é, da 

coisa enquanto pensada. Mas, então, qual seria a relação guardada entre a “coisa 

pensada” e a “coisa mesma”, independente de ser pensada? 

Conforme Aquino, haveria uma relação de similitude entre a “coisa pensada” 

e a “coisa mesma”. Relação esta fundada na identidade da forma apreendida sob 

diferentes modos ou maneiras, quais sejam, segundo sua singularidade, 

intencionalidade e universalidade. Assim, sua identidade formal estaria fundada no 

fato de tratar-se de duas instâncias da mesma forma, a despeito da relação não 

                                            
63 O objeto abstraído daquilo que diz respeito à sua singularidade, restando apenas o que é relativo à sua 

universalidade; o objeto segundo a sua quididade. 
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simétrica guardada entre a forma indeterminada (conceito) e a forma determinada (a 

coisa singular). 

Tomado nestes termos, o conceito ou o “ser objetivo” expressaria a forma 

indeterminada ou abstrata. Dito de outra maneira, aquilo que faz com que o objeto 

seja o que ele é: o ser da coisa. Mas e a estrutura do “ser objetivo”? Ela depende ou 

não da estrutura real ou formal do sujeito? Em outras palavras, o “ser objetivo” 

depende ou não das operações do entendimento? De acordo com Andrew Pessim64, 

as posições de Aquino repousam na doutrina aristotélica de que no conhecimento, o 

conhecedor (ou sujeito cognoscente) torna-se idêntico ou "como" a coisa conhecida 

(De Anima 5, 7 (430a20, 431a1)): com a ressalva de que a coisa, o órgão sensível e 

o intelecto percebem a mesma forma, embora de modos ou maneiras diferentes, ou 

seja, repousa numa ontologia das formas. Deste modo, as species intencionallis 

parecem apenas mediar casualmente o processo de cognição, sem ser elas 

mesmas objeto de cognição, ou seja, "o que" é conhecido. O que é dizer que os 

órgãos dos sentidos e até mesmo o intelecto se dirigem não aos meios de 

transmissão, mas à qualidade ou objeto que inicia a sequência. E é por isso que a 

escolástica é interpretada como postulando a "cognição direta" da forma ou do 

objeto. Por conseguinte, ao dizermos das species que elas "representam" a 

qualidade externa ou objeto, queremos significar que elas tornam a coisa 

cognoscível ou conhecida, e que executam esta função em virtude do fato de "se 

assemelharem" ou serem "similares" à coisa que elas representam. Devido a esta 

semelhança, as species são, por vezes, referidas no âmbito da escolástica na 

qualidade de "imagens" de coisas. Todavia, o que os escolásticos entendem ao 

invocar termos como "imagem" e "semelhança" não é nada senão que as species 

transportam informações sobre a qualidade, a despeito delas mesmas não 

instanciarem (formalmente) a qualidade: species são imagens de e assemelham-se 

ao objeto apenas e na medida em que a mesma forma é diferentemente “carreada” 

em cada uma delas. 

Agora retomemos o que Aquino nos diz a respeito de como as ideias, que 

são arquétipos “localizados” na mente divina, estão ligadas à cognição humana: 

                                            
64 ANDREW, Pessim. Op. cit., p. 430-33. 
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“(...) a alma humana conhece todas as coisas nos tipos eternos, pela 

participação desses tipos conhecemos todas as coisas. A luz intelectual 

que está em nós nada mais é do que uma participação, uma imagem 

da luz incriada, na qual estão contidos os tipos eternos (...) Mas além 

da luz intelectual que está em nós, são necessárias espécies 

inteligíveis, que são derivadas das coisas, para que possamos ter 

conhecimento das coisas materiais; por isso o conhecimento não é 

devido apenas a uma participação dos tipos eternos, como 

sustentavam os platônicos” (ST 1.84.a5, 427) 

A passagem acima deixa claro que o empirismo de Tomás de Aquino é um 

reflexo da exigência de que, em última instância, derivamos as formas "das coisas", 

assim como reconhece que a habilidade de nosso intelecto de extrair ou abstrair 

formas também envolve a “luz” divina. Em resumo, ele nos diz que, com base nas 

formas universais que estão presentes no intelecto divino, Deus cria o mundo, 

tornando-as “percebidas” formalmente no mundo, particularizadas, ou se quisermos 

continuar a adotar a nomenclatura por nós até agora utilizada, singularizadas por 

meio da matéria. E é propriamente por meio dos processos da cognição humana 

que essas mesmas formas passam a habitar o intelecto humano. Descartes, é claro, 

rejeita muitos dos elementos das doutrinas acima, uma vez que sua ontologia não 

deixa espaço para "formas". No entanto, como veremos mais adiante, ele manterá 

alguns de seus traços mais gerais. Há, em particular, um intenso debate quanto à 

natureza e as relações guardadas entre objetos, atos de cognição e os sujeitos 

cognoscentes. 

Em Tomás de Aquino, lemos o seguinte, como parte de seu argumento de 

que as species fazem a mediação da cognição sem ser elas mesmas objetos do 

conhecimento: 

Daí que, o que a vista vê é a semelhança da coisa visível, e a 

semelhança da coisa conhecida, isto é, a species inteligível é a forma 

pela qual o intelecto conhece. Mas na medida em que o intelecto reflete 

sobre si mesmo, por tal reflexão ele conhece tanto o ato de sua própria 
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inteligência como as species pelas quais ele conhece. Assim, a species 

inteligível é o que é conhecido secundariamente, mas o que é 

primariamente conhecido é o objeto, de que a species é a semelhança 

(...) resulta que a alma conhece as coisas externas por meio de suas 

species inteligíveis. (ST 1.85.a2, 434) 

Como observa Andrew Pessim65, quando uma dada forma está "em" um 

estado ou ato de pensar (julgar), a mente (ou o estado) está (de alguma maneira) 

"dirigida para" o objeto (ou para a forma presente no objeto). Consequentemente, 

um ato ou estado de pensamento pode ser considerado pelo menos de duas 

maneiras: como um estado ou uma propriedade intrínseca àquele que pensa, e 

como um mecanismo pelo qual o sujeito pensante está relacionado com o objeto 

externo X, sobre o qual ele pensa. Da mesma forma, o ato ou estado de 

pensamento pode ser considerado como uma "forma", mediante a qual X existe no 

intelecto, como "X-em-pensamento": afinal, ambos, sendo atualmente um objeto X 

particular e um pensamento de X envolvem a "mesma" forma sendo realizada (de 

diferentes meios ou maneiras). 

Apesar de ter sido traçada uma forte distinção entre um X externo 

atualmente existente e o ato de pensar sobre X, ocorreu um debate intenso sobre 

exatamente que tipos de distinção fazer (se houver) entre o X externo e o X em 

pensamento, bem como entre o X em pensamento e o ato de pensar, especialmente 

nos casos em que X não existe atualmente na realidade externa. As principais 

questões foram estas: deve ser concedido ao X em pensamento um modo de ser de 

alguma maneira distinto do ato de pensar ele mesmo? Se assim for, em que 

exatamente consiste este tipo de ser – o ser do "ser conhecido"? Deve X em 

pensamento se apresentar como uma terceira "coisa", a tertium quid, entre a mente 

e o X externo (se há um), introduzindo assim um "véu de percepção"? Ou poderia o 

X em pensamento ser identificado com o ato do pensar ou com o X ele mesmo, 

eliminando, assim, uma categoria ontológica? 

                                            
65 ANDREW, Pessim. Op. cit, p. 430-33. 
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Por meio de Suárez66, podemos identificar que estes debates haviam se 

cristalizado em torno do que ele chama de "distinção comum" entre um conceito 

formal e um conceito objetivo. Ele escreve que 

Quando concebemos um homem, o ato que produzimos na mente para 

conceber tal homem é chamado de ‘conceito formal’, enquanto o 

homem conhecido e representado por este ato é dito ‘conceito 

objectivo’. Trata-se de um conceito, portanto, com base em uma 

denominação extrínseca de um conceito formal através do qual o 

objeto é dito ser apreendido. Sendo assim é correto falar-se em 

objetivo, pois não se trata de um conceito enquanto uma forma 

intrínseca concluindo um ato de conhecimento, mas enquanto é objeto, 

ou seja, a matéria acerca da qual versa formalmente o ato de 

conhecimento, isto é, o conceito objetivo é o conteúdo para o qual o 

olhar da mente [a atenção da mente] está diretamente voltado. (DM 

2.1.1, 54)67 

O conceito formal é chamado de “conceito”, (conceptus) do verbo conceber 

(concipere), porque é, observa Suárez, “como a prole da mente (veluti prolis 

mentis)”; o pensamento de X envolve X sendo tomado ou gerado na mente. Como 

observa Wells68, “ele é designado como ‘formal’, porque é a ‘forma final da mente’ 

(ultima forma mentis), ou porque ‘representa formalmente’ (formaliter repraesentat) à 

mente a coisa conhecida, ou porque ele é ‘o término intrínseco e formal do ato da 

concepção mental’ (intrinsecus et formalis terminus conceptionis mentalis)". O 

conceito formal, então, é apenas o ato de uma mente e, como tal, percebe 

(formalmente) alguma forma mental, para torná-lo um ato mental; mas ao mesmo 

tempo percebe (intencionalmente) a forma de um objeto ou qualidade X, o que torna 

o ato de ser "de" X. Este último leva ao “conceito objetivo”, ou seja, à coisa que é 

"conhecida e representada" pelo ato mental. 

                                            
66  Conforme nos diz ANDREW Pessim in Op. cit, p. 430-33. 
67 Tradução de André Rangel Rios adotda no artigo intitulado “Conceito Objetivo, denominação 

extrínseca e Entia Rationis em Francisco Suarez (1548-1617)”. In: Séries Estudos em Saúde Coletiva, n
o 

125. 

Setembro de 1995. 
68 WELLS, Norman J.. “Objective Reality of Ideas in Descartes, Caterus and Suárez”. In: Journal of The 

History of Philosophy, volume 28, número 1, janeiro 1990. 
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Note-se que o conceito objetivo não faz as vezes do que representa, mas é, 

isso sim, a coisa representada pelo conceito formal. Ele é chamado de “conceito” 

apenas “por uma denominação extrínseca”, na medida em que (sendo pensamento), 

está relacionado ao ato da mente que, em sentido estrito é um conceito. Ele é 

chamado de um “objeto” na medida em que o ato mental não é dirigido (apenas) em 

direção a ele próprio, nem dirigida à forma intencionalmente percebida no ato, mas, 

sim, ao objeto ele mesmo. Embora o conceito formal, como um ato ou estado de 

uma mente, seja sempre “verdadeira e positivamente uma coisa e no homem é uma 

qualidade inerente na mente” (DM 2.1.1, 25) e é, portanto, sempre um singular ou 

um particular, o mesmo não se passa com o conceito objetivo: nós podemos 

conceber meros “seres de razão” (tais como privações), e universais (tais como 

"homem"), e meras possibilidades, ou "essências possíveis". Alguém pode dizer de 

tais coisas que, embora não existam no mundo, elas têm conceitos objetivos, ou “ser 

objetivo". 

No entanto, a “distinção comum” de Suárez não resolve qualquer um dos 

problemas acima mencionados, ela apenas nos fornece uma terminologia para 

expressá-los. Em um primeiro momento, ficamos tentados a identificar o conceito 

objetivo com algum objeto externo existente, até reconhecermos que, em muitos 

casos, não há tal objeto disponível. Este ponto é particularmente significativo com 

respeito a essências possíveis, ordinariamente invocadas para fornecer um terreno 

para as verdades eternas envolvidas na predicação essencial. Quando pensamos 

em um triângulo perfeito, por exemplo, ou até mesmo em algum animal não 

existente atualmente, o objeto de nosso pensamento, o conceito objetivo, é uma 

essência possível. Mas que tipo de ser, precisamente, deve aquela coisa desfrutar, 

particularmente na medida em que não existe atualmente no mundo? A resposta 

imediata a esta pergunta não é outra senão o ser do “ser-pensado”. Mas o que é 

isso e como está relacionado ao ato de pensar? 

Grosso modo, o debate sobre a teoria das ideias de Descartes – e 

consequentemente sobre a sua teoria do conhecimento – equivale a uma tentativa 

de responder a esta última pergunta. E é isso que buscaremos elucidar no próximo 

capítulo. 
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TERCEIRO CAPÍTULO 

3 - DA TEORIA CARTESIANA DA IDEIA 

O primeiro capítulo da Lógica, ou a Arte de pensar, de Antoine Arnauld e 

Nicole, publicada em 1662, intitulado “Des idées selon leur nature e leur origine”, 

inicia-se fazendo a seguinte observação: 

Le mot d’idée est du nombre de ceux qui sont si clair, qu’on ne les peut 

expliquer par d’autres; parce qu’il n’y en a point de plus clairs & de plus 

simples. 

Mais tout ce qu’on peut faire pour empescher qu’on ne s’y trompe, est 

de marquer la fausse intelligence qu’on pourroit donner à cet mot (...)69 

Arnauld nos diz que, em função de sua clareza e simplicidade, tudo o que 

podemos fazer de modo a não nos enganarmos quanto ao significado da palavra 

ideia é apontarmos as suas falsas interpretações. Mas o que está implicado no 

conceito desta palavra tão clara e simples? Com o intuito de explicitarmos o 

significado deste conceito, faremos, em primeiro lugar, algumas considerações em 

torno da noção de pensamento e, em seguida, refletiremos sobre a teoria cartesiana 

da ideia. 

3.1 - DA NOÇÃO DE PENSAMENTO 

No apêndice às Segundas Respostas, conhecido como Exposição 

Geométrica, onde Descartes expõe sua metafísica de maneira geométrica, i.é, 

segundo uma ordem crescente de complexidade dos conceitos, a noção de 

pensamento ocupa o espaço reservado à primeira definição. Naquele contexto, ele 

afirma que entende por pensamento tudo aquilo do qual nós somos imediatamente 

                                            
69 ANTOINE, A. e NICOLE. La Logique, ou l’Art de penser. 1662, p. 32. 
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conscientes, a saber, todas as operações da vontade, do entendimento, da 

imaginação e dos sentidos. O recurso ao termo “imediatamente”, frisa Descartes, 

visa a excluir tudo aquilo que se segue de nossos pensamentos, tais como, por 

exemplo, o movimento voluntário, que não é nele mesmo um pensamento. 

Na medida em que a noção de pensamento é reservada àqueles atos ou 

estados dos quais temos uma consciência imediata, independentemente da 

referência a qualquer elemento heterogêneo ao pensamento, nos diz Descartes, ela 

não depende de nenhuma outra noção para que possa ser compreendida. Pelo 

contrário, é a partir dela, e somente a partir dela, que podemos conferir um sentido 

preciso àqueles atos. A noção de pensamento desempenha, assim, a função de um 

princípio explicativo daquilo que compreendemos por atos mentais ou propriedades 

intelectuais, ou seja, é tomada como uma noção a partir da qual podemos 

compreender os atos dos quais temos consciência. Por esta razão, as operações ou 

atos que nos são imediatamente acessíveis são designados pela noção de 

pensamento. O pensamento é reconhecido, então, como a razão comum à 

diversidade dos atos mentais. E é por isso que ele é tomado por Descartes na 

qualidade de sujeito de atribuição das propriedades intelectuais. 

No contexto da Segunda Meditação, o sujeito que pensa também é 

reconhecido como o sujeito de atribuição das propriedades intelectuais. Ali, no 

entanto, a noção de pensamento não é simplesmente proposta em primeiro lugar, 

ela é, por assim dizer, fruto de uma conquista70. 

Na Primeira Meditação, em razão da decisão de duvidar de todas as nossas 

"antigas opiniões", no intuito de conquistar uma primeira verdade inquebrantável, 

todas aquelas antigas opiniões foram sendo postas em questão por sucessivas 

razões de duvidar, sempre referidas, vale lembrar, aos respectivos objetos de cada 

uma destas razões, i.é, a cada instância da dúvida corresponde um argumento 

epistemológico. Na medida em que um argumento epistemológico se revela 

insuficiente para abalar determinados aspectos das nossas crenças, outras razões 

                                            
70 Ver o primeiro capítulo de nossa dissertação, onde explicitamos a distinção entre via analítica e 

sintética. 
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ou argumentos são trazidos à cena no intuito de aprofundar nossa investigação. 

Esta empreitada, no entanto, não se segue ao infinito. Na Segunda Meditação o 

cogito se manifesta como uma instância que resiste até mesmo à razão não natural 

de duvidar, razão, por assim dizer, metafísica de duvidar. Mas sob que condições o 

cogito resiste à dúvida? 

No início da Primeira Meditação, Descartes enuncia aquele que seria o seu 

maior propósito no decurso desta obra, a saber, 

estabelecer algo de firme e de constante nas ciências71, e que para 

alcançar tal objetivo deveria aplicar-se seriamente e com liberdade em 

destruir em geral todas as minhas antigas opiniões. Ora, não será 

necessário, para alcançar esse desígnio, provar que todas elas são 

falsas (...) uma vez que a razão já me persuade de que não devo 

menos cuidadosamente impedir-me de dar crédito às coisas que não 

são inteiramente certas e indubitáveis, do que às que nos parecem 

manifestamente ser falsas, o menor motivo de dúvida que eu nelas 

encontrar bastará para me levar a rejeitar todas.(...) visto que a ruína 

dos alicerces carrega necessariamente todo o resto do edifício, 

dedicar-me-ei inicialmente aos princípios sobre os quais todas as 

minhas antigas opiniões estavam apoiadas. 72 

Devemos interpretar esta passagem como a expressão da exigência a ser 

satisfeita por todo aquele que um dia venha a se dedicar ao empreendimento 

filosófico. Tal empreendimento deveria ter como característica essencial a junção de 

uma constatação "factual" (i.é, um fato tão trivial que deva ser aceito como não-

problemático por qualquer pessoa) a um processo analítico-demonstrativo. 

                                            
71 § 1 da Primeira Meditação. In: DESCARTES, R. Discurso do método, Meditações, Objeções e 

respostas, As Paixões da Alma, Cartas. Trad. J. Guinsburg e Bento Prado Jr. São Paulo: Abril Cultural, 1973, p. 

93. 
72 § 2 da Primeira Meditação. In: DESCARTES, R. Discurso do método, 
Meditações, Objeções e respostas, As Paixões da Alma, Cartas. Trad. J. Guinsburg 
e Bento Prado Jr. São Paulo: Abril Cultural, 1973, p. 93. 
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Em razão de o filósofo dever consagrar-se no início de sua investigação 

acerca da possibilidade da verdade à busca de um autêntico ponto de partida para a 

análise filosófica, i.é, à busca de algo desde onde possa proceder a sua 

investigação sem tomar previamente nenhum partido quanto às questões que 

pretende esclarecer, a dúvida se impõe na qualidade de uma estratégia da qual nos 

servimos no intuito de nos despir de nossos pré-conceitos visando à conquista de 

um autêntico ponto de partida, desde onde possamos levar a cabo a pretensão de 

justificação da possibilidade do conhecimento verdadeiro. Enquanto tal, a dúvida não 

envolve a afirmação dogmática de nenhum conhecimento, mas apenas uma 

investigação crítica sobre os fundamentos do nosso conhecimento. Ela visa aos 

fundamentos das opiniões que irrefletidamente tomamos por verdadeiras. Como 

escreve Raul Landim 

ao invés de exprimir uma atitude cética, indica uma estratégia para a 

descoberta de um princípio que seja ao mesmo tempo o fundamento 

de uma certeza plena (indubitável) e o ponto de partida para a 

descoberta de outras certezas, engendrando assim um sistema de 

conhecimentos certos e evidentes, i.é, uma ciência, em sentido 

estrito.73. 

Tal ponto de partida deve ser, em razão das pretensões do discurso 

filosófico, algo que encerre a um só tempo uma "experiência", no sentido de ser uma 

primeira verdade inquestionável, e um passo de uma cadeia dedutiva, desde onde 

possamos inferir necessariamente proposições existenciais verdadeiras, ou seja, 

deve desempenhar ao mesmo tempo 

uma função lógica, pois serve como ponto de partida indubitável para a 

aquisição de novos conhecimentos indubitáveis, e uma função 

ontológica, à medida que serve como ponto de partida para a aquisição 

de conhecimentos de realidades [res] "exteriores ao pensamento"74. 

                                            
73 LANDIM, Raul Ferreira. Op. Cit., p. 26. 
74 Ibid, p. 29. 
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De acordo com a passagem supracitada da Segunda Meditação, Descartes 

reconhece o cogito como o elemento que, embora não destrua a hipótese metafísica 

de duvidar, resiste a ela, uma vez que não podemos duvidar que pensamos, posto 

que para duvidar que pensamos é necessário pensar. Considerado nestes termos, o 

pensamento se revela como condição do ato de duvidar. A proposição "eu sou, eu 

existo" é reconhecida, então, como verdadeira todas as vezes que enunciada, 

mesmo sob a hipótese de um Deus enganador. Todavia, a realização de um ato de 

consciência envolve não apenas a consciência indubitável do ato, mas também a 

consciência do sujeito de ser o sujeito do ato de consciência. A proposição "Eu sou" 

é, por conseguinte, a expressão linguística da consciência do sujeito ser consciente 

de ser o sujeito do ato de consciência, ou seja, a expressão da consciência de si 

implicada no ato de consciência face à realização do mesmo75. 

A noção de ato de consciência designa, neste contexto, aqueles atos cuja 

existência depende do fato de termos consciência dos mesmos, ou seja, a 

consciência de si se revela, em última instância, como condição necessária para a 

existência de atos desta natureza. Por outro lado, a existência daqueles parece ser 

uma condição suficiente para que possamos atestar a indubitabilidade do fato de 

que temos consciência, i.é, de que pensamos. Estes atos estão, portanto, 

indissociavelmente ligados à consciência do ato, bem como à consciência de si. 

Frente à consciência indubitável de que penso é legítimo afirmar, então, a existência 

do sujeito destes atos. Segue-se, por consequência, a seguinte proposição: a 

consciência de si se baseia no saber imediato que temos de alguns de nossos 

estados, aqueles que podem ser definidos como os estados de que temos 

consciência. 

Ao se perguntar sobre o que deve compreender sob esta concepção, 

Descartes escreve que, sob a hipótese de uma dúvida hiperbólica, o sujeito de 

atribuição dos atos de pensamento dos quais não podemos duvidar deve ser 

designado, nestes limites precisos, como um sujeito pensante. 

                                            
75 Ver LANDIM, R Ferreira. Op.cit.. Ver também o artigo do mesmo autor publicado sob o título "Sobre a 

verdade". In: Revista Síntese Nova Fase, v. 20 n. 63 (1993), p. 459-475. 
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Na medida em que estes estados se tornam compreensíveis somente à luz 

da noção de pensamento, o pensamento é tomado, sob estas condições (sob a 

dúvida hiperbólica), como a noção mais elementar da qual podemos dispor. Por 

conseguinte, segundo uma ordem hierárquica dos conceitos, a noção de 

pensamento é reconhecida como uma noção primitiva, ou seja, uma noção que não 

carece de nenhuma outra noção para que possa ser compreendida, e que exerce a 

função de princípio explicativo em relação àqueles estados dos quais ele não pode 

duvidar. Foi, portanto, o caráter de imediaticidade de acesso do sujeito pensante aos 

seus estados que levou Descartes a consagrar como ponto de partida da análise 

filosófica o pensamento, e a caracterizar a filosofia como uma reflexão sobre os atos 

de consciência. 

Entretanto, não é apenas a consciência de si que está implicada no ato de 

consciência face à sua realização. Está implicada também, a consciência indubitável 

de conteúdos mentais, posto que não há ato de consciência sem um conteúdo, 

mediante a percepção do qual torno-me consciente do ato ele mesmo. Somos, 

então, obrigados a admiti-los como um terceiro termo da relação cognitiva, i.é, temos 

que assumir os conteúdos mentais, ao invés das coisas mesmas, enquanto objetos 

diretos ou imediatos do conhecimento, independentemente da existência ou não de 

correlatos formais destes conteúdos mentais. Deste modo, a percepção de algo se 

revela enquanto um dos elementos constitutivos da estrutura mínima da consciência. 

Dito de outra maneira, todo ato de consciência, quer seja um ato da imaginação, do 

entendimento, etc., envolve a presença de um conteúdo na e para a consciência, i.é, 

toda consciência é ou pressupõe a consciência de algo. Decorre daí que a base 

epistêmica do conhecimento deve ser constituída precisamente pela análise de 

nossos estados internos, a saber, a análise do que significa ter consciência de ou 

perceber algo, em outra palavras, uma análise da nossa compreensão de nossos 

estados internos.  

3.2 - DA NOÇÃO DE IDEIA 

Na definição de ideia apresentada por Descartes no apêndice às Segundas 

Respostas, a Exposição Geométrica, a ideia é definida por Descartes como a 
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forma de cada um de nossos pensamentos por cuja percepção 

imediata temos conhecimento [conscii] desses mesmos pensamentos. 

De tal modo que nada posso exprimir por palavras, ao compreender o 

que digo, sem que daí mesmo seja certo que possuo em mim a ideia 

da coisa que é significada por minhas palavras. E assim não dou o 

nome de ideia às simples imagens que são pintadas na fantasia; ao 

contrário, não lhes dou aqui esse nome, na medida em que se 

encontram na fantasia corporal, isto é, ma medida em que são pintadas 

em algumas partes do cérebro, mas somente na medida em que 

enformam o próprio espírito, que se aplica a esta parte do cérebro.76 

Nosso primeiro passo para darmos conta do uso preciso que Descartes faz 

do termo forma nesta definição será tornar presente o diálogo silencioso que ele 

trava com a escolástica em torno deste termo. 

De acordo com Tomás de Aquino, o conceito ou a ideia designa aquilo que 

nos permite entender a forma de uma coisa para além da coisa existente77 e que, 

enquanto tal, deve ser entendida apenas como o “meio de cognição”, e não como 

um objeto de cognição diferenciado78. Decorre daí a posição dos filósofos tomistas 

segundo a qual os objetos diretos do conhecimento não são as ideias, e sim as 

coisas, e que aquilo que o espírito cognoscente retém não é nada senão a forma do 

objeto conhecido, conforme já vimos no segundo capítulo desta dissertação. 

Descartes, no entanto, não se utiliza do termo forma desta maneira. O que 

ele tem em mente ao lançar mão desta noção é apontar para o fato de que a ideia, 

ou a consciência de algo, é o objeto direto ou imediato da consciência, ou seja, que 

a consciência de algo está implicada face à realização de quaisquer atos de 

consciência, i.é, que toda consciência é ou pressupõe a presença de um conteúdo 

determinado na e para a consciência. Ou seja, que não há ato de consciência sem 

                                            
76 Respostas às Segundas Objeções, Exposição Geométrica, definição II. In: DESCARTES, R. Discurso 

do método, Meditações, Objeções e respostas, As Paixões da Alma, Cartas. Trad. J. Guinsburg e Bento Prado Jr. 

São Paulo: Abril Cultural, 1973, p. 179. 
77 Summa Theologiae I, 15, 1. 
78 Summa Theologiae I, 5, 2. 
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um conteúdo, mediante a percepção do qual nos tornamos conscientes dos atos de 

consciência, sejam eles imagens, sentimentos, volições, etc. Por intermédio desta 

definição, ele pretende, então, nos fazer reconhecer que a percepção de algo é a 

condição necessária e suficiente para que tenhamos consciência dos nossos 

pensamentos. Ou seja, que não há pensamento que não envolva uma ideia. 

Compreendida nestes termos, a ideia desempenha a função de apresentação dos 

pensamentos em geral à consciência. Segue-se disso, que ter consciência e ter a 

ideia de algo são termos equivalentes para Descartes. Assim, a ideia ou a 

percepção de algo consiste, para Descartes, no fato mais elementar no que diz 

respeito à série cognitiva. E é por isso que ele toma as ideias, e não as coisas, na 

qualidade de objetos primários, diretos ou imediatos da nossa consciência. 

É propriamente nestes termos que devemos interpretá-lo quando ele nos diz 

que não podemos exprimir nada por meio das palavras, quando entendemos o que 

dizemos, a não ser que tenhamos em nós a “ideia da coisa” que é significada por 

estas palavras. Ou seja, que a condição que deve ser satisfeita para que 

compreendamos o significado de uma palavra é que tenhamos em mente o 

conteúdo ou a ideia da coisa referida por esta palavra. Dito de outra maneira, que 

toda e qualquer expressão linguística com sentido tem como referente uma ideia, um 

conteúdo determinado, sem a consciência do qual não poderíamos sequer 

apreender o significado das palavras. 

Poderíamos acrescentar, ainda, que ao relacionar a posse de uma ideia à 

habilidade de usar um termo linguístico corretamente, Descartes aponta para o fato 

de elas serem “menos elementos psicológicos privados que conceitos publicamente 

acessíveis, uma vez que ainda que não possamos dizer de duas pessoas que têm o 

mesmo pensamento, dado que o pensamento é um elemento mental (privado) ou 

um modo de consciência, podemos dizer, entretanto, que elas têm a mesma ideia, 

bastando para isso que seus pensamentos tenham um conteúdo representacional 

comum”79. 

                                            
79 COTTINGHAM, John. Dicionário Descartes. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1995, p. 77. 
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O texto das Primeiras Objeções e Respostas também é bastante elucidativo 

quanto ao significado da noção de ideia. Nele, Descartes trava um diálogo exaustivo 

com o padre Caterus sobre este conceito. Cumpre ressaltar, no entanto, que este 

texto está repleto de confusões conceituais, todas elas derivadas do fato de Caterus 

e Descartes estarem se prevalecendo de maneira diversa de uma mesma 

terminologia. Cientes disso, procuraremos elucidar o sentido preciso dado por cada 

um destes pensadores aos conceitos surgidos ao longo desta disputa. Deste modo, 

pretendemos elucidar o sentido próprio dado por Descartes ao termo ideia. 

3.3 – A DISPUTA DE DESCARTES E CATERUS EM TORNO 

DA NOÇÃO DE IDEIA 

Instigado pela leitura das Meditações e pautado teoricamente por sua 

compreensão do vocabulário utilizado pela escolástica, Caterus escreve em suas 

objeções para Descartes que não devemos entender por “ser objetivamente no 

entendimento” outra coisa senão “terminer à la façon d’un objet l’acte de 

l’entendement, ce qui en effet n’est qu’une dénomination extérieure, et qui n’ajoute 

rien de réel à la chose”80. Desta maneira, a ideia, diferentemente do que é postulado 

por Descartes nas Meditações, não encerra nenhuma realidade. Elas são, portanto, 

um puro nada, conclui Caterus. 

Descartes responde a esta objeção chamando atenção para o fato de que 

ao se indagar sobre o que ele diz sobre a ideia, Caterus finge entender de maneira 

diferente daquela entendida por ele a fórmula segundo a qual a ideia é “a coisa 

pensada, enquanto ela está objetivamente no entendimento” 81 . Ainda que esta 

ressalva de Descartes quanto ao uso diverso que Caterus faz do termo ideia seja 

correta, vale salientar que esta confusão conceitual é promovida pelo próprio 

Descartes, em virtude de ele se prevalecer da terminologia adotada pela escolástica 

em um sentindo diverso daquele utilizado por esta tradição filosófica sem, no 

entanto, fazer a devida ressalva. 

                                            
80 Première Objections. In O.PH., t. II, p. 509. 
81 Réponses aux Première Objections. In: O.PH., t. II, p. 520. 
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Reconhecendo este imbróglio terminológico, Descartes assume a tarefa de 

operar, ao longo das Respostas às Primeiras Objeções, os devidos ajustes 

conceituais com o propósito de tornar claro para Caterus o que ele entende por 

ideia. 

(...) il faut remarquer qu’il a égard à la chose même, comme étant hors 

de l’entendement, au respect de laquelle c’est vrai une dénomination 

extérieure, qu’elle soit objectivement dans l’entendement; mais que je 

parle de l’idée, qui n’est jamais hors de l’entendement, et au respect de 

laquelle être objectivement ne signifie autre chose, qu’être dans 

l’entendement en la manière que les objets ont coutume d’y être.82 

Por meio desta observação, Descartes sublinha para Caterus que não deixa 

de reconhecer em nenhum momento que se as ideias ou conceitos forem 

entendidos tal como o faz seu interlocutor, ou seja, como uma mera denominação 

externa do objeto, não haverá lugar, no conhecimento, para aquilo que ele chama de 

ideia. Ou seja, que se assim o fizermos teremos que reconhecer, como faz a 

tradição filosófico-tomista, que são as coisas, e não as ideias os objetos diretos do 

conhecimento. 

Imbuído do propósito de superar este impasse teórico, e sabedor de que a 

dificuldade de seu diálogo com Caterus reside no fato de seu interlocutor estar 

comprometido com os pressupostos teóricos da filosofia tomista, e de ele estar 

lançando as bases de uma nova filosofia utilizando termos e fórmulas comuns à 

escolástica, Descartes adverte seu interlocutor de que ao se referir às ideias não 

tem em mente o termo da operação do entendimento à maneira de um objeto, tal 

como o conceito é compreendido no seio da escolástica, mas, sim, o modo ou a 

maneira de existir dos objetos na mente, que difere do modo ou maneira de existir 

dos objetos no mundo. Esta modulação da fórmula proposta por Descartes a 

Caterus, a saber, que “(...) être objectivement dans l’entendement ne signifiera pas 

terminer son opération à la manière que ses objets ont coutume d’y être”, mas, sim, 

                                            
82 Réponses aux Première Objections. In: O.PH., t. II, p. 520. 
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“(...) en la manière que les objets ont coutume d’existier dans l’entendement. 83” visa 

chamar a atenção de seu interlocutor para o fato de que as ideias não são para ele 

meros signos formais, cuja realidade poderia ser explicada pela mera referência ao 

sujeito cognoscente, mas, sim, realidades cuja maneira de existir na mente, ainda 

que seja mais imperfeita do que aquela pelas quais as coisas existem fora do 

entendimento, não pode ser reduzida a um puro nada. 

Resta claro, por meio da leitura desta resposta de Descartes, que ele sabia 

que a incapacidade do seu interlocutor compreender o significado que ele dera ao 

termo ideia residia no fato de que Caterus estava completamente comprometido com 

os pressupostos da filosofia tomista. Ao formular sua resposta, ele sabia que 

Caterus, ao ler a fórmula “être dans l’entendement en la manière que les objets ont 

coutume d’y être” foi induzido ao emaranhado de jargões da escolástica que 

postulam a "cognição direta" da forma ou do objeto. Ou seja, que foi em virtude da 

estreita ligação teórica de Caterus com o tomismo que ele não pôde deixar de 

interpretar aquela fórmula sem pensar na noção de espécie (species) que, como 

vimos no capítulo anterior, não designa uma imagem ou um substituto dos objetos 

no entendimento, mas, sim, o objeto ele mesmo considerado segundo a ação que 

ele exerce sobre o sujeito cognoscente. Face a este aparato conceitual, não 

configurava sentido algum para Caterus reclamar por uma consistência ontológica 

própria às ideias. 

Familiarizado que estava com as doutrinas da escolásticas e determinado a 

superar este “mal-entendido”, Descartes diz para Caterus que se ele afirmasse 

apenas que “(...) une chose ainsi existante dans l’entendement par son idée, n’est 

                                            

83 “(...) si on demande de l’idée du soleil ce que c’est, et qu’on reponde que c’est 
la chose pensée, en tant que ele est objectivement dans l’entendement, personne 
n’entendra que c’est le soleil même, en tant que cette extérieure dénomination est en 
lui. Et là, être objectivement dans l’entendement  ne signifiera pas terminer son 
opération à la manière que ses objets ont coutume d’y être; en telle sorte que l’idée 
du soleil est le soleil même existant dans l’entendement, non pas à la vérité 
formellement, comme il est au ciel, mais objectivement, c’est-à-dire, en la manière 
que les objets ont coutume d’existier dans l’entendement.” Réponses aux Première 
Objections. In: O.PH., t. II, pg. 520-1. 
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pas un être réel ou actuel, c’est-à-dire, que ce n’est pas quelque chose qui soit hors 

de l’entendement”84, e que a ideia “(...) ce n’est pas quelque chose de feint par 

l’esprit, ou un être de raison, mais quelque chose de réel, qui est conçu 

distinctement”85, ele estaria absolutamente de acordo com o que ele dissera sobre 

as ideias. O que, por sua vez, o faria corroborar sua tese sobre a consistência 

ontológica própria às ideias e da consequente exigência de nos indagarmos sobre 

suas causas ou origens. Mas isso jamais ocorreu. E não ocorreu, simplesmente, 

porque Caterus não compartilhou em nenhum momento com Descartes o significado 

dos termos e das fórmulas por eles utilizadas ao se referirem à noção de ideia. É 

preciso entender que Caterus negou peremptoriamente a aplicabilidade da noção de 

causa às ideias porque para a Filosofia tomista “não havia problema especial da 

causa do conteúdo das ideias (...) porque este conteúdo, não sendo considerado 

como do ser, não requereria nenhuma causa própria (...) Nestas condições, o ser 

formal de meu conceito requer uma causa (o intelecto que apreende a forma da 

pedra), mas o ser objetivo de meu conceito não a requer” 86 . Foi, portanto, por 

compreender que a ideia desempenha uma função estritamente lógica, e que por via 

de consequência apenas o ser formal e não o ser objetivo do meu conceito requer 

uma causa, que Caterus disse para Descartes que as ideias não satisfaziam a 

condição de aplicabilidade da noção de causa. 

Descartes contra argumenta, lembrando que Caterus não pode dizer que as 

ideias não requerem uma causa simplesmente alegando que elas não são nada fora 

do entendimento, pois o que ele reclama não é outra coisa senão a causa por que a 

ideia é concebida; a causa do “artifício objetivo” que está na ideia. O que, enfatiza 

ele, não pode ser explicado pela mera alusão ao entendimento, i.é, ao fato de elas 

serem uma de suas operações, ou seja, pensamentos ou concepções. 

Ainda que Descartes não tenha respondido a Caterus nos termos a seguir, o 

que ele está a dizer para o seu interlocutor é que se as ideias forem tomadas tão 

somente como operações do entendimento, a explicação de Caterus só daria conta 

da ideia sob o seu aspecto material ou formal, e não dela considerada sob seu 

                                            
84 Ibid., pg. 521. 
85 Réponses aux Première Objections. In: O.PH., t. II, pg. 520-1. 
86 GILSON, Étienne, Discours de la Méthode. Texte et Commentaire. Paris: Vrin, 1962, pg. 322. 
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aspecto objetivo, i.é, sob o aspecto da entidade ou do ser da coisa representada 

pela ideia, ou seja, do conteúdo ideacional. Dito de outra maneira, da coisa 

enquanto ela está no entendimento. Mas, infelizmente, é isso que Caterus finge não 

compreender, sublinha Descartes. É, portanto, em virtude de entenderem de 

maneira diversa a expressão “quelque chose de réel” presente na frase “(...) ce n’est 

pas quelque chose de feint par l’esprit, ou un être de raison, mais quelque chose de 

réel, qui est conçu distinctement” 87 , que ocorre a divergência entre Caterus e 

Descartes. Enquanto para Caterus esta expressão se refere apenas ao término de 

uma operação do entendimento, para Descartes, ela aponta para o fato de que as 

ideias exibem ou apresentam conteúdos particularizados na e para a consciência, 

mediante os quais diferenciamos as ideias umas das outras. O que não poderia ser 

explicado pelo fato, a rigor incontestável para Descartes, de elas serem operações 

do entendimento, ou seja, pensamentos ou concepções. 

3.3.1 – A NOÇÃO DE REALIDADE OBJETIVA DA IDEIA 

A terceira definição apresentada na Exposição Geométrica, onde Descartes 

nos diz que 

Pela realidade objetiva de uma ideia, entendo a entidade ou o ser da 

coisa representada pela ideia, na medida em que tal entidade está na 

ideia; e, da mesma maneira, pode-se dizer uma perfeição objetiva, ou 

um artifício objetivo, etc. Pois, tudo quanto concebemos como estando 

nos objetos das ideias, tudo isso está objetivamente, ou por 

representações, nas próprias ideias88, 

 

nos traz mais elementos para compreendermos o que Descartes entende pelo termo 

ideia. Esta definição não apenas nos chama atenção para a relação de imperfeição 

guardada pelas ideias relativamente aos objetos formais, ou seja, os objetos 

atualmente existentes no mundo, mas, sobretudo, para o fato de que a entidade ou o 

                                            
87 Réponses aux Première Objections. In: O.PH., t. II, p. 521. 
88 Respostas às Segundas Objeções, Exposição Geométrica, definição III. In: DESCARTES, R. Discurso 

do método, Meditações, Objeções e respostas, As Paixões da Alma, Cartas. Trad. J. Guinsburg e Bento Prado Jr. 

São Paulo: Abril Cultural, 1973, p. 179. 
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ser da coisa representada pela ideia encerra “(...) une perfection objective, ou un 

artífice objectif, etc.", ou seja, que há uma uma diferença de grau de perfeição entre 

as ideias em função de suas realidades objetivas. Mas em que implicam estas 

diferenças de graus encerradas nos conteúdos exibidos pelas ideias à consciência? 

3.3.2 – REALIDADE E EXISTÊNCIA 

Já sabemos que o conceito de realidade presente na palavra “coisa”, quando 

utilizada por Descartes para designar o conteúdo exibido na e pela consciência, não 

é equivalente àquele de existência. E que é preciso sempre pensar que a coisa 

representada pode não existir atualmente no mundo. Enquanto tal, ela deve ser 

interpretada como a expressão de um substituto na mente de um ente possível89. 

Michelle Beyssade nos lembra que podemos confirmar por intermédio de muitos 

textos de Descartes que a palavra “coisa”, em latim “res”, não significa coisa 

existente. Em particular, por meio daqueles textos que concernem às matemáticas e 

a todas aquelas ideias de certas coisas que não podem ser estimadas um puro 

nada, ainda que talvez elas não tenham nenhuma existência fora do meu 

pensamento”90. 

Uma das passagens mais esclarecedoras em relação à isso consta da 

Terceira Meditação, onde, pouco depois da introdução da noção de ideia 

materialmente falsa, Descartes esclarece o caso das nossas ideias obscuras por 

aquele do mais claro e do mais distinto. Trata-se do momento em que ele nos diz 

que a ideia de Deus não é materialmente falsa, porque não podemos fingir que esta 

ideia não representa nada de real, mesmo que possamos fingir que um tal ser 

infinito não existe91. Resta claro por meio deste texto que representar alguma coisa 

                                            
89 Ver a terceira e a quarta definição da Exposição Geométrica. In: DESCARTES, R. Discurso do método, 

Meditações, Objeções e respostas, As Paixões da Alma, Cartas. Trad. J. Guinsburg e Bento Prado Jr. São Paulo: 

Abril Cultural, 1973, p. 179. 
90 Ver artigo de Michelle Beyssade intitulado “Réponse à Lilli Alanen et à Raul Landim sur la fausseté 

matérielle”. In: Descartes. Objeter et Répondre. Paris: PUF, 1994. Vale cotejar, também, a Quinta Meditação. 

AT VII, 64, 7; AT IX-1, 51 com a Terceira Meditação. AT VII, 43, 25. 
91 § 25 da Terceira Meditação. In: DESCARTES, R. Discurso do método, Meditações, Objeções e 

respostas, As Paixões da Alma, Cartas. Trad. J. Guinsburg e Bento Prado Jr. São Paulo: Abril Cultural, 1973, p. 

116. 
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real e representar alguma coisa existente são coisas diferentes. Mas em que 

consiste esta realidade que não implica a existência atual? 

O caso da ideia de Deus acima citado nos parece exemplar, uma vez que a 

verdade da ideia de Deus – e a realidade de seu objeto – é assimilada por Descartes 

à clareza e à distinção desta concepção, a despeito ou não de sua existência. O 

que, aliás, também ocorre em relação às ideias das coisas matemáticas, posto que é 

em função de sua clareza e distinção que Descartes reconhece que elas exibem 

alguma coisa de real. Assim, para Descartes, a questão da realidade ou da verdade 

do objeto da ideia se coloca antes de qualquer juízo ou questão quanto a existência 

ou não do objeto do qual ela é uma representação. 

De acordo com estas observações, tudo o que pode ser objeto de uma 

inteleção clara e distinta é tomado por Descartes, necessariamente, como algo real 

e verdadeiro, a despeito da existência ou não de correlatos formais. A clareza e a 

distinção de nossas percepções apresenta-se, então, a título de índice ou critério 

sem o qual não poderíamos nos posicionar criticamente quanto à verdade ou 

realidade dos conteúdos representados pelas ideias, ou seja, ele afirma que apenas 

por meio de intelecções claras e distintas somos capazes de discernir as naturezas, 

essências ou quididades encerradas em nossas representações ou ideias. O nosso 

grau de certeza quanto à natureza da coisa representada pela ideia é, portanto, 

sempre relativo ao grau de clareza e distinção desta percepção. Por via de 

consequência, tanto mais obscura e confusa for uma ideia menos certeza eu terei 

quanto à essência ou à quididade do ser da coisa representada pela ideia. O que, a 

rigor, é formulado por Descartes, ainda que de uma maneira geral, tanto no corpo do 

texto das Primeiras Respostas quanto na primeira parte do texto dos Principia e na 

Sexta Meditação92. 

Para que esta questão fique ainda mais clara, é preciso notarmos que o que 

Descartes chama de coisa não comporta apenas o que é pensado como substância 

mas, também, o que é pensado como propriedade, modo ou qualidade de 

                                            
92 Primeiras Respostas – A.T., IX-1, 92; A.T., VII, 116, 22-24; Principia, I, 71 – A.T., IX-2, 58-59 e Sexta 

Meditação – A.T., IX-1, 57; A.T., VII, 71, 14-16. 
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substâncias93, e que é propriamente em virtude disso que há uma uma diferença de 

graus de ser ou de perfeição entre as ideias. Esta diferença é explicada por 

Descartes para Caterus por meio da lembrança das noções de distinção real e 

distinção formal, a qual, segundo ele, Caterus teria tomado de empréstimo de Duns 

Scoto. 

Ao se referir a estas distinções, Descartes tinha em mente mostrar para 

Caterus que nossas concepções ou ideias envolvem a percepção de realidades. 

Para tanto, ele lembra a seu interlocutor que, segundo Duns Scoto, a distinção 

formal se estenderia apenas sobre os seres incompletos, ou seja, diria respeito às 

coisas que têm “quididades” diferentes, na medida em que uma não é a outra, mas 

que, no entanto, não podem existir separadamente. Imediatamente em seguida, ele 

identifica a distinção formal com a distinção modal, a qual, segundo ele, se presta a 

distinguir, por meio de uma operação de abstração do espírito, o modo (ou o ser 

incompleto) da substância (ou o ser completo) da qual ele é modo, ou dois modos de 

uma mesma substância. Ele destaca, entretanto, que uma tal concepção ou 

distinção não enseja a afirmação de que duas coisas assim distinguidas sejam 

realmente distintas e separadas uma da outra; o que aliás, nos lembra Descartes, só 

pode ser alcançado mediante uma distinção real. 

De acordo com este texto, não podemos conceber plena e perfeitamente um 

modo sem que possamos referi-lo à substância da qual ele é um modo. Ou seja, a 

plena e perfeita intelecção de um modo depende, ou envolve, a plena e perfeita 

concepção da substância da qual ele é um modo. É em função disso que ele se 

refere ao modo como um ser incompleto. No que tange à substância, no entanto, ele 

nos diz que a concebemos plenamente sem que tenhamos que nos referir seja aos 

modos dos quais ela é substância, seja a outra substância qualquer. Por esta razão, 

ela deve ser tomada enquanto um ser completo; o que é, a rigor, objeto de uma 

distinção real, e não modal. 

Ao recorrer a estas distinções, Descartes não tem por objetivo outra coisa 

senão dizer a Caterus que as ideias de modos e substâncias encerram apreensões 

                                            
93 Ver Réponses aux Première Objections e Principia. In: O.PH., t. II, p. 119-20; AT IX-2, 45. 
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de objetos ou seres que guardam entre si, em função da sua relação de 

dependência, uma diferença de grau de perfeição ou realidade, independentemente 

da existência ou não de de seus correlatos formais ou atuais. 

O que importa salientar é que Descartes nos diz que só podemos ter uma 

notícia positiva quanto ao ser, a entidade, a realidade ou a quididade da coisa 

representada por uma ideia, mediante uma percepção clara e distinta das relações 

de dependência guardadas ou não entre a apreensão desta coisa ou entidade e 

outras concepções, sem o que não poderíamos jamais saber a natureza da 

realidade encerrada naquela percepção ou ideia. Assim compreendida, a clareza e 

distinção do conteúdo da ideia ou de sua realidade objetiva se impõe enquanto o 

critério que a razão dispõe para discriminar e tornar explícito para o sujeito 

cognoscente o tipo de realidade encerrada em suas percepções. É por isso que ela 

é tomada a título da condição que deve ser satisfeita para que possamos nos 

posicionar criticamente acerca da essência ou quididade do ser da coisa 

representada pela ideia. Caso não observemos este critério, não poderemos saber 

que tipo de ser ou realidade nos é exibido por uma determinada ideia, ou seja, um 

ser incompleto (um modo) ou um ser completo (uma substância). 

É propriamente nestes termos que devemos compreender o que Descartes 

entende por realidade, ou por real: não o que existe na atualidade, mas, sim, aquilo 

que, face a uma concepção clara e distinta, pode ser pensado como algo suscetível 

de existir, não necessariamente fora de mim, mas independente de meu ato de 

representação94. Isso fica bastante claro ao cotejarmos o texto das Conversações 

com Burman, onde Descartes afirma que 

Tout ce qui dans une chimère peut être clairement et distinctement 

conçu est un être véritable, et non pas feint, car il a une essence vraie 

et intellectuelle, et cette essence vient de Dieu tout autant que 

                                            
94 Com exceção do caso da ideia de Deus, na qual está contida a existência necessária. Ver Respostas às 

Primeiras objeções. In: O.PH., t. II, p. 535-6. 
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l’essence actuelle des autres choses. On ne lui donne le nom d’être 

feint qu’à partir du moment où nous supposons qu’il existe95. 

3.4 – IDEIAS COMO IMAGENS DE COISAS 

De acordo com as considerações feitas até o presente momento, todas as 

ideias têm ao menos um grau mínimo de realidade objetiva, sob pena de não 

podermos distinguir as ideias entre si e de Descartes ter de admitir a existência de 

ideias/pensamentos dos quais não teríamos consciência, o que seria um absoluto 

contra-senso, posto não ser possível haver para ele pensamentos dos quais não 

temos consciência96. No entanto, face a uma ideia obscura e confusa, não somos 

capazes de discernir plena e perfeitamente a essência ou a quididade do ser da 

coisa representada por ela. Ou seja, frente às ideias obscuras e confusas não 

podemos nos posicionar critica e positivamente quanto à natureza ou realidade dos 

seus conteúdos. Todavia, a despeito deste problema de ordem epistêmica, elas não 

deixam de ser ideias para Descartes, uma vez que satisfazem a condição 

necessária e suficiente para serem tomadas enquanto tais, a saber, ter uma 

realidade objetiva. Dito em outras palavras, ainda que não sejamos capazes de 

discernir, ou ter uma concepção plena e perfeita da natureza do que é exibido por 

elas à consciência, resta indubitável que elas exibem ou apresentam algo à 

consciência. 

Apesar do que dissemos anteriormente sobre a noção de ideia, há 

intérpretes de Descartes, como Raul Landim, por exemplo, que recorrem à 

passagem da Terceira Meditação onde Descartes nos diz que 

                                            
95 Descartes - Entretien avec Burman. Edition, Traduction et annotation par Jean-Marie Beyssade. Paris: 

PUF, 1981, p. 72. - AT V, 160, Texto 26, R.. 
96 Ver Réponses aux Première Objections. In: O.PH., t. II, p. 526, onde Descartes escreve: “(...) rien ne 

peut être en moi, donc je n’aie quelque connaissance”. 
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"Entre meus pensamentos, alguns são como as imagens das coisas, e 

só àqueles convém propriamente o nome de ideia"97. 

com o propósito de defender a tese segundo a qual, ao se referir às ideias em 

sentido próprio, Descartes teria em mente destacar uma classe especial de ideias 

em oposição às “ideias” que não gozariam de maneira plena do caráter 

representacional próprio às ideias. 

Conforme esta interpretação, ainda que todas as ideias tenham realidades 

objetivas, apenas as ideias que fazem parte desta classe especial teriam um efetivo 

conteúdo representativo.98 Em linhas gerais, esta tese consiste em dizer que, ao se 

referir às ideias em sentido próprio, Descartes estaria chamando nossa atenção para 

o caso das ideias que seriam autênticas representações em oposição às ideias 

sensíveis de propriedades secundárias, i.é, as sensações, que seriam destituídas de 

uma função propriamente representativa. 

Ao distinguir da função representativa das sensações sua função referencial, 

que consistiria em apenas designar uma existência exterior, sem que, no entanto, 

possamos discernir seus conteúdos, Raul Landim assimila o fato destas ideias 

tornarem algo cognitivamente acessível ao sujeito, sem que, no entanto, possamos 

discriminar positivamente seu objeto, ao caso de serem pseudo-ideias. O que ele 

faz, a rigor, é identificar a noção cartesiana de signo com a noção de pseudo-ideia, o 

que, como veremos mais adiante, é um equívoco. 

Com o propósito de explicitarmos o que julgamos ser o cerne da passagem 

da Terceira Meditação acima citada, cumpre observar, primeiramente, que 

Descartes utiliza um vocabulário familiar ao universo filosófico do seu tempo ao se 

prevalecer da fórmula “como imagens de coisas”. 

                                            
97 § 6 da Terceira Meditação. In: DESCARTES, R. Discurso do método, Meditações, Objeções e 

respostas, As Paixões da Alma, Cartas. Trad. J. Guinsburg e Bento Prado Jr. São Paulo: Abril Cultural, 1973, p. 

109. 
98 Ver a interpretação proposta por Raul Landim em seu livro Evidência e Verdade no Sistema Cartesiano, 

São Paulo: Loyola, 1992, Col. Filosofia, vol. 23. 
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Autores anteriores a ele, como Eustachius, Glocenius ou Abra de Raconis já 

se referiam às ideias “como imagens de coisas” com o intuito de designar atos 

mentais que representam alguma coisa99. Notadamente, no entanto, ainda que a 

tradição filosófica que o precedera já tivesse se referido à ideia como aquilo que 

configuraria a unidade do pensamento, ela não dera o passo conceitual crucial dado 

por Descartes na Terceira Meditação, ou seja, a conquista da independência das 

ideias em relação aos sentidos; dotando-as, assim, de um novo significado, ligado 

ao entendimento. O esforço cartesiano para estabelecer esta nova acepção da 

noção de ideia pode ser conferido não apenas mediante a consulta da Terceira 

Meditação, mas, também, por intermédio dos textos dos Princípia, da Exposição 

Geométrica, das Respostas às Primeiras Objeções, e do Prefácio do Autor ao Leitor. 

Por meio destes textos, Descartes estabeleceu as seguintes teses em 

relação às ideias: 

(1) As ideias são representações de coisas; 

(2) Tomadas nelas mesmas as ideias não são verdadeiras nem falsas; 

(3) Afirmadas ou negadas no juízo, as ideias são relacionadas às 

coisas exteriores, isto é, consideradas como semelhantes ou não às coisas que 

elas apresentam no pensamento. Em razão disto, os juízos que as afirmam ou 

negam são ou bem verdadeiros ou falsos. 

Interpretada à luz das nossas considerações anteriores, a tese (1) designa 

que a consciência dos nossos pensamentos não apenas encerra a consciência dos 

nossos pensamentos como pensamentos, mas, sobretudo, como pensamentos de 

algo, i.é, que não há ato de consciência que não pressuponha a consciência de algo, 

independente da existência ou não de correlatos atuais ou formais. 

No Prefácio do Autor ao Leitor, Descartes nos diz que 

                                            
99 Ver ARIEW, Roger e MARJORIE, Grene. Ideas, in and before Descartes. In: Journal of the Hostory of 

Ideas. Vol. 56, No. 1 (Jan., 1995), p. 87-106. 
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(...) dans ce mot d’idée il y a ici de l’équivoque: car, ou il peut être pris 

matériellement pour une opération de mon entendement, et en ce sens 

on ne peut pas dire qu’elle soit plus parfaite que moi; ou il peut être pris 

objectivement pour la chose qui est représentée par cette opération, 

laquelle, quoiqu’on ne suppose point qu’elle existe hors de mon 

entendement, peut néanmoins être plus parfaite que moi, à raison de 

son essence.100 

De acordo com esta observação de Descartes, a palavra ideia encerra uma 

certa equivocidade de sentido, uma vez que ela pode ser considerada sob dois 

aspectos: 

(1) Materialmente, como uma operação do entendimento. 

(2) Objetivamente, como a coisa representada por esta operação. 

Em primeiro lugar, é preciso notar que estes dois aspectos da ideia apontam 

num mesmo sentido, qual seja, para a assimilação da fonte das ideias ao 

entendimento, e que é propriamente em virtude disso que elas encerram uma certa 

equivocidade de sentido. Decorre daí, portanto, a necessidade de se fazer a 

ressalva quanto o sentido de cada um destes aspectos da ideia. 

Com o propósito de dar conta desta equivocidade de sentido, Descartes nos 

diz que sob o seu aspecto material as ideias devem ser tomadas apenas como uma 

operação do entendimento, ou seja, como modos, maneiras de pensar ou 

pensamentos. Enquanto tais, nos diz Descartes 

“(…) on ne peut pas dire qu’elle soit plus parfaite que moi”101. 

                                            
100 Méditations Métaphisiques, Préface de l'Auteur au lecteur. Paris: Bibliothèque des textes 

philosophiques, Librairie Philosophique J. Vrin, 1978, pg. 7. Quartas Respostas, A. T. IX, 180; lat. VII, 232.  
101 Méditations Métaphisiques, Préface de l'Auteur au lecteur, pg. 7, Bibliothèque des textes 

philosophiques, Librairie Philosophique J. Vrin, 1978. Quartas Respostas, A. T. IX, 180; lat. VII, 232.  
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Assim considerada, a noção de realidade ou aspecto material da ideia 

desempenha a função conceitual de explicitar que as ideias guardam uma relação 

de identidade com o “eu” imaterial ou ser pensante, ou seja, que elas estão ligadas 

ao entendimento e guardam uma relação de independência em relação aos 

sentidos. Esta noção, no entanto, não dá conta das ideias em sua singularidade, ou 

seja, não torna conceitualmente manifesto o que as diferencia das demais maneiras 

de pensar ou pensamentos. E é por isso que Descartes prossegue sua observação 

quanto a equivocidade do termo ideia nos chamando atenção para o seu aspecto 

objetivo. A ideia, nos diz ele 

(...) peut être pris objectivement pour la chose qui est représentée par 

cette opération, laquelle, quoiqu’on ne suppose point qu’elle existe hors 

de mon entendement, peut néanmoins être plus parfaite que moi, à 

raison de son essence.102 

Ao apontar para o aspecto objetivo da ideia, Descartes tem, portanto, o 

propósito de explicitar que as ideias são maneiras de pensar que apresentam à 

consciência conteúdos particulares que, em virtude de sua realidade ou essência, 

podem ser mais perfeitos do que o eu pensante, independentemente da existência 

ou não de correlatos formais ou atuais. 

Por meio desta distinção entre o aspecto material e o aspecto objetivo da 

ideia, Descartes não somente torna claro que as ideias estão ligadas ao 

entendimento, mas que elas guardam uma relação de independência em relação 

aos sentidos e, sobretudo, que podem ser mais perfeitas do que o eu em virtude de 

seus conteúdos, ou seja, em razão das essências ou quididades das entidades por 

elas apresentadas à consciência. 

Ainda que esta distinção não tenha sido utilizada de maneira explícita por 

Descartes em seu confronto com Caterus, não resta dúvida de que ele lançou mão 

                                            
102 Ibid. 
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dela quando buscou demonstrar para o seu interlocutor o porquê das ideias 

reclamarem por uma causa. 

Ao conceder a Caterus que as ideias podem reclamar por uma causa caso 

sejam consideradas como operações do entendimento, ou seja, como pensamentos, 

Descartes não está fazendo outra coisa senão reconhecendo que elas guardam, sob 

este aspecto - material - ou ponto de vista conceitual, uma relação de identidade 

com o entendimento, e que, enquanto tais, não podem ser ditas mais perfeitas do 

que o eu pensante. No entanto, Descartes dá continuidade à sua argumentação 

alegando que o aspecto material da ideia não esgota sua realidade; que há um outro 

aspecto da ideia sem o qual não poderíamos sequer discerni-las umas das outras, a 

saber, o seu aspecto objetivo. Apenas mediante a consideração deste aspecto da 

ideia, ou seja, do ser ou da realidade objetiva das ideias, podemos dar conta da 

singularidade das ideias entre si, bem como do contraste das ideias em relação às 

demais maneiras de pensar, conclui Descartes. O que ele tem em mente ao 

considerar as ideias segundo o seu aspecto objetivo é, portanto, chamar atenção 

para o que devemos entender pelo termo ideia em sentido próprio, a saber, modos 

de consciência que encerram realidades objetivas. Considerada nestes termos, a 

conquista da distinção conceitual entre o aspecto material e o aspecto objetivo da 

ideia foi o cerne do embate entre Caterus e Descartes nos textos das Primeiras 

Objeções e Respostas. 

O que o texto do Prefácio do Autor ao Leitor trouxe de novo em relação às 

Respostas às Primeiras Objeções foi a explicitação conceitual da equivocidade de 

sentido do termo ideia por meio da introdução da noção, propriamente dita, de 

aspecto ou realidade material da ideia. Em ambos os textos, a distinção entre o 

aspecto material e o aspecto objetivo das ideias está a serviço da tentativa da 

superação da dificuldade da assimilação da nova acepção que este filósofo dá ao 

termo ideia. Este esforço de Descartes também pode ser apreciado por meio da 

leitura dos Principia. 

No artigo 9 da primeira parte dos Principia, Descartes nos diz que entende 

por pensar tudo o que ocorre em nós de tal sorte que nós o percebemos 
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imediatamente por nós mesmos. Assim, não apenas entender, querer, imaginar, 

mas também sentir, são a mesma coisa que pensar, afirma ele. É mediante o saber 

auto-evidente da ação dos pensamentos ou sentimentos que inferimos, 

legitimamente, a existência de um sujeito de inerência destes atos. A alma é dita, 

então, ser este sujeito de inerência sem o qual a diversidade de pensamentos, 

percepções ou sentimentos não poderiam ocorrer. 

Como já sabemos, o termo coisa designa para Descartes, por um lado, 

substâncias, na qualidade daquilo que é pressuposto como sujeito de inerência ou 

atribuição, e, por outro, não importa que tipo de entidade que dependa das 

substâncias para existir. Considerados nestes termos, os pensamentos, ideias ou 

percepções em geral, na medida em que são maneiras de pensar das quais não 

posso duvidar enquanto realizo tais pensamentos, são tomadas como coisas. Se 

opõem ao nada. Vale ressaltar, no entanto, que o termo coisa, quando referido às 

ideias neste contexto, visa a explicitar tratarem-se de modos da substância 

pensante, ou seja, de atos do entendimento. O que, sob o ponto de vista dos textos 

da Exposição Geométrica e das Respostas às Primeiras Objeções, diz respeito ao 

aspecto material da ideia. 

No artigo 17 da primeira parte dos Principia, entretanto, Descartes nos diz 

que 

lorsque nous faisons réflexion sur les diverses idées qui sont en nous, il 

est aisé d’apercevoir qu’il n’y a pas beaucoup de différence entre elles, 

en tant que nous les considérons simplement comme les dépendances 

de notre âme ou de notre pensée, mais qu’il y en a beaucoup en tant 

que l’une représente une chose, et l’autre une autre.103 

Sob o prisma deste artigo dos Princípia, o termo coisa visa a explicitar que 

as ideias consistem em modos de consciência que encerram, na consciência, a 

presença de conteúdos determinados, cujas realidades se distinguem entre si e não 

                                            
103 O.PH., t III, p. 101. 
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se esgotam na realidade formal do sujeito da qual são um modo. Ou seja, que as 

ideias são atos mentais que se caracterizam por apresentarem à consciência 

conteúdos distintos entre si e distintos do sujeito pensante. A distinção sugerida na 

passagem acima equivale, portanto, àquela feita entre o aspecto material e objetivo 

das ideias apresentada por Descartes nos textos do Prefácio do Autor ao Leitor e 

das Respostas às Primeiras Objeções. 

Ainda na primeira parte dos Principia, no artigo 32, Descartes estabelece 

uma divisão geral de todos os modos ou maneiras de pensar: 

Ainsi sentir, imaginer et même concevoir des choses purement 

intelligibles, ne sont que façons différentes d’apercevoir; mais désirer, 

avoir de l’aversion, assurer, nier, douter, sont des façons différentes de 

vouloir.104 

O primeiro grupo consiste, propriamente falando, nas percepções ou 

maneiras de pensar que compreendem sensações, imaginações e concepções de 

coisas puramente inteligíveis, cada uma destas envolvendo, de acordo com o artigo 

17 da primeira parte dos Princípia acima analisado, a consciência de conteúdos 

particulares diversos, i.é, uma realidade objetiva. 

Todos os artigos dos Principia acima citados estão de acordo com o que 

dissemos anteriormente ser a condição necessária e suficiente para que 

identifiquemos dentre os nossos estados de consciência aqueles que devem ser, 

propriamente falando, designados como ideias, a saber, ter uma realidade objetiva. 

Visto que a realidade objetiva de uma ideia não é outra coisa para Descartes senão 

o modo de ser das coisas tal como elas existem no entendimento, i,é, a entidade ou 

o ser da coisa representada pela ideia que, em virtude de sua essência, pode ser 

mais perfeita que o eu pensante, a consciência destes conteúdos equivale à 

consciência de algo cuja existência independe da existência de correlatos atuais ou 

                                            
104 Ibid, p. 111. 
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formais, ou seja, equivale à consciência de objetos possíveis que poderiam vir a 

existir independentemente de ser pensados. 

À luz destas considerações, podemos dizer que representar significa, 

conforme a tese (1), tornar presente à consciência conteúdos determinados cuja 

existência na mente independe da existência de correlatos atuais ou formais, ou 

seja, conteúdos que desempenham a função de substitutos na mente de objetos 

extra mentais possíveis. Ainda de acordo com o que dissemos mais acima, por 

menor que seja o grau de realidade objetiva de uma ideia, não resta dúvida que ela 

apresenta e torna algo cognitivamente acessível à mente; ou seja, que trata-se de 

uma representação, conforme Descartes entende por este termo. 

Um leitor desatento poderia afirmar que esta tese contraria nossa afirmação 

anterior, segundo a qual o tipo de presença implicada na realização dos atos de 

consciência era uma mera "presença fenomênica", e que, por conseguinte, não 

encerraria a possibilidade de existir como um ente independente do ato de ser 

percebido, i.é, independente de ser pensado. No entanto, a aparente contradição 

entre estas duas afirmações se resolve ao lembrarmos que o que motiva nossa 

afirmação é o reconhecimento do modo de ser intencional da ideia, i.é, de que a 

ideia, em virtude da essência da entidade ou do ser da coisa que exibe à 

consciência, encerra a possibilidade deste conteúdo existir independente de ser 

pensado. O que, aliás, foi salientado por Descartes por meio da terceira e da quarta 

definições da Exposição Geométrica, assim como pelos textos da Terceira 

Meditação e das Respostas às Primeiras Objeções, quando ele se referiu ao caráter, 

aspecto ou o modo de ser objetivo da ideia. O que Descartes visa por meio destes 

textos é estabelecer o reconhecimento de que, independentemente da existência ou 

não de correlatos formais dos conteúdos mentais, somos obrigados a admitir as 

ideias na qualidade de um terceiro termo da relação cognitiva, i.é, temos de assumi-

las, ao invés das coisas mesmas, enquanto objetos diretos ou imediatos do 

conhecimento, sem o que, como veremos mais adiante, não faria sentido algum a 

proposição da verdade ou falsidade dos nossos conhecimentos. 
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Por ora, já sabemos que a imperfeição relativa das ideias consiste apenas 

no fato de que a realidade das ideias difere da realidade das coisas representadas, 

ou seja, que aquelas consistem num modo de consciência que encerram a 

intelecção de um conteúdo perceptivo como uma coisa possível, enquanto a outra 

encerra uma existência atual ou formal. 

Já sabemos, também, que o aspecto objetivo - ou intencional - da ideia é o 

que distingue as ideias dos demais modos de consciência, i.é, que este aspecto está 

indissociavelmente ligado à natureza das ideias ou aos modos de consciência 

representativos, que são termos equivalentes. Podemos compreender, agora, a tese 

(1): As ideias - cuja presença é indubitável para o sujeito, face à realização do ato de 

consciência que a torna presente à consciência - apresentam para e na consciência, 

por meio de uma realidade objetiva, um conteúdo que, em razão de sua essência, 

pode existir ou ser distinta do sujeito. É propriamente nestes termos que devemos 

entender que elas apresentam coisas à consciência. 

De acordo com a tese (2), as ideias são modos indubitáveis do pensamento 

investidos, conforme a tese (1), de um caráter intencional, ou seja, pensamentos que 

em função de sua realidade objetiva apresentam à consciência conteúdos 

determinados que, em virtude de suas essências, podem ser mais perfeitas do que o 

eu pensante. Tomadas nestes termos, as ideias desempenham a função de 

substitutos na mente de objetos ou realidades extra-mentais possíveis. Enquanto 

tais, as ideias não são nem verdadeiras nem falsas. 

É importante frisar aqui, em contraposição à tese de Raul landim, que, a 

despeito de podermos discernir ou não a quididade dos conteúdos apresentados à 

mente por meio das suas realidades objetivas, que tais ideias, ainda assim, têm de 

ser reconhecidas enquanto ideias, dado que elas possuem um minimum de 

realidade objetiva, tornando, assim, algo cognitivamente acessível ao sujeito. 

Quando analisamos os textos das respostas oferecidas às objeções de 

Caterus nas Respostas à Primeiras Objeções, vimos que foi devido ao fato de 

Descartes nos ter mostrado que as ideias não se resolvem enquanto meros signos 
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formais ou termos das operações do entendimento que ele lhes imputou o estatuto 

de realidades. Vimos, em seguida, que foi propriamente em razão das realidades 

objetivas das ideias que ele reclamou pelo reconhecimento das ideias na qualidade 

de “estados de consciência” que encerram uma consciência de “objeto”; i.é, 

representações, de acordo com a terceira definição da Exposição Geométrica. 

Cumpre notar agora que foi em virtude do reconhecimento do caráter 

representacional das ideias, ou seja, delas exibirem na e pela consciência realidades 

a título de objetos extra mentais possíveis que o problema da verdade foi colocado 

por Descartes. Esta questão versa, portanto, sobre a validade objetiva de nossas 

representações, i.é, se as coisas são nelas mesmas tais como as representamos; o 

que significa dizer que são as ideias que colocam o problema da verdade para 

Descartes. Assim, é em razão de seu caráter intencional que as ideias suscitam o 

problema do "acesso" às realidades extra-mentais, sejam elas materiais ou não. E é 

por isso que Descartes, visando a problematização e a posterior fundamentação da 

possibilidade do conhecimento, opera, em suas Meditações, uma análise das ideias. 

Em última instância, ele busca dar uma prova de que, face às ideias, temos 

condições de nos posicionar quanto à verdade dos nossos enunciados judicativos. 

3.5 – JUÍZO, EVIDÊNCIA E VERDADE 

Em uma carta endereçada ao padre Mersenne datada de 16 de outubro de 

1639, Descartes nos diz que 

la vérité; (...) c'est une notion si transcendentalement claire, qu' il est 

impossible de l'ignorer (...) ce mot vérité, en sa propre signification, 

dénote la conformité de la pensée avec l'objet.105 

De acordo com a passagem acima citada, a verdade consiste na adequação 

do pensamento com o objeto. Considerada nestes termos, a questão da verdade diz 

respeito aos juízos, e não às ideias, uma vez que são propriamente aqueles e não 

                                            
105 O.PH., t. II, p. 144. 
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estas que erguem tais pretensões de conformidade. Todavia, na carta acima citada, 

Descartes também nos chama atenção para o que poder-se-ia entender por um 

sentido de verdade conexo ao sentido anterior, a saber, 

(...) que ce mot vérité (...) lorsqu’on l’attribue aux choses qui sont hors 

de la pensée, il signifie seulement que ces choses peuvent servir 

d’objets à des pensées véritables, soit aux nôtres, soit à celles de 

Dieu.106 

Feita esta observação, cabe explicitarmos em que consiste o erro no âmbito 

dos juízos. 

Na Quarta Meditação, ele é referido como dependente do concurso de duas 

causas: 

(1) Da faculdade de conceber ou intelecto; 

(2) Da faculdade de eleger ou livre arbítrio. 

Ainda à luz desta meditação, depreendemos que o intelecto apenas percebe 

as ideias, sem fazer nenhum juízo, ou seja, sem afirmar ou negar as ideias. Como já 

sabemos, uma informação tão relevante quanto esta é aquela presente nas 

Respostas às Primeiras Objeções, por meio da qual Descartes enfatiza que o ser 

objetivo de uma ideia é alguma coisa que se encontra na ideia ela mesma, e não na 

relação dela com seu objeto. Dito em outras palavras, ao objetar Caterus quando 

este defendeu a tese segundo a qual o ser objetivo da ideia seria uma simples 

denominação exterior, Descartes não fez outra coisa senão tornar claro que uma 

ideia tem um ser objetivo independente de qualquer relação formal que possa ter 

com uma coisa exterior. Ou seja, que o caráter representativo da ideia não diz 

respeito à relação guardada com seu correlato formal ou atual; independe dele. O 

que, aliás, é corroborado por Descartes por meio do Axioma X da exposição 

                                            
106 Ibid, p 144. 



 

76 
 

Geométrica, quando ele diz que “Na ideia ou no conceito de cada coisa, a existência 

está contida, porque nada podemos conceber sem que seja sob a forma de uma 

coisa existente”.107 

Descartes destaca para Caterus que as ideias são nelas mesmas, ou 

essencialmente, representativas, mas que apenas mediante uma concepção clara e 

distinta podemos conhecer a quididade ou a essência do ser da coisa representada 

por elas. A intelecção da natureza da existência possível que está contida na ideia 

depende, portanto, de uma apreensão clara e distinta do conteúdo ideacional. 

Considerada nestes termos, a clareza e a distinção de uma inteleção ou ideia se 

apresenta a título de critério de evidência da essência ou quididade da coisa ou 

entidade representada pela ideia. 

Ainda segundo a Quarta Meditação, a afirmação ou a negação constitutiva 

do ato judicativo consiste numa operação do espírito mediante o concurso da 

vontade, que desempenha a função de afirmar ou negar as ideias. Dito em outras 

palavras, por meio do concurso da vontade, ao negarmos ou afirmarmos uma ideia 

através do juízo, negamos ou afirmamos que uma determinada ideia seja uma 

representação adequada de uma realidade exterior. O que é dizer que o que está 

em jogo não é o caráter representativo da ideia ela mesma, mas, sim, sua 

adequação a algo de exterior ao pensamento. Assim, se o existente possível que é 

representado por uma ideia existe atualmente - segundo o modo como aparece na e 

pela consciência, ou seja segundo as relações guardadas nela (ideia) entre modos, 

atributos e ou propriedades e seu sujeito de inerência, ou substância -, podemos 

dizer que a ideia representa alguma coisa em um outro sentido, i.é, num sentido por 

assim dizer formal, em virtude da conformidade do ser objetivo da ideia com uma 

natureza atualizada, i.é, com um objeto existente atualmente no mundo108. 

                                            
107 Exposição Geométrica, Axioma X. In: DESCARTES, R. Discurso do método, 
Meditações, Objeções e respostas, As Paixões da Alma, Cartas. Trad. J. Guinsburg 
e Bento Prado Jr. São Paulo: Abril Cultural, 1973, p. 183. 
108 No caso das ideias matemáticas, seus conteúdos são de tal modo independentes do sujeito pensante que, 

quer seja pensado ou não, a ideia do triângulo encerra a ideia de um objeto composto por três lados. 
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Podemos concluir, portanto, que o juízo exprime a relação de 

correspondência/adequação entre o pensamento e a realidade, e que as ideias são, 

propriamente falando, o "fundamento" ou a matéria dos juízos, i.é, a ideia é o 

elemento sobre o qual nos debruçamos para proferirmos nossos juízos109. 

Face ao acima exposto, estamos autorizados a afirmar que a falsidade em 

sentido estrito, ou formal, ocorre apenas quando o conteúdo representacional de 

nossas ideias é referido a algo diferente delas mesmas e é pensada, desta maneira, 

como conforme, ou adequada, a um ser formal exterior; a alguma coisa atual. 

À luz das considerações anteriores, podemos dizer que a célebre máxima 

cartesiana, segundo a qual devemos "de retenir fermement la résolution de ne 

jamais donner mon jugement sur les choses dont la vérité ne m' est pas clairement 

connue"110, está a serviço de nos fazer evitar erros formais. 

A posse de intelecções (ideias) percebidas claras e distintamente é 

reconhecida na passagem acima na qualidade de uma das condições que devem 

ser satisfeitas para que possamos ser bem sucedidos em nossos atos judicativos. 

Tomado nestes termos, o erro ou falsidade judicativa decorre, tão somente, do mau 

uso do livre arbítrio quando nos determinamos a julgar tomando por base algo que 

não concebemos clara e distintamente. Trata-se, por conseguinte, da advertência de 

que a inferência da referência objetiva dos conteúdos de nossas percepções 

depende da posse da clareza e distinção das mesmas111. 

Agora dispomos de todos os elementos para avançar na explicitação da tese 

(3) enunciada na página 66. Ao tornar problemática a relação de correspondência 

                                            
109 “la principale erreur, et la plus ordinaire qui s’y puisse rencontrer, consiste en ce que je juge que les 

idées qui sont en moi, sont semblables ou conformes à des choses qui sont hors de moi”. A.T., VII, 37. Grifo 

nosso. 
110 A.T. , VII, 61; IX, 1, 49. 
111 Quanto ao que devemos entender por uma percepção clara e distinta, Descartes aponta para o que 

poderíamos designar por uma inspeção da consciência, mediante a qual podemos ter o discernimento dos 

conteúdos mentais. Ver Entretien avec Burman onde Descartes nos diz que “(...) le meilleur moyen de savoir si, 

oui ou non, des perceptions sont claires, se tirera de notre propre conscience”. AT V, 160. Texto 26. Ver também 

o texto 63; AT IX, II, 54, onde nos é dito que “(…) notre conception n’est pas plus distincte parce qu’elle 

comprend peu de choses, mais parce que nous discernons soigneusement ce qu’elle comprend, et que nous 

prenons garde à ne le point confondre avec d’autres notions qui la rendraient plus obscure”.  
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entre o pensamento e a realidade ao longo das Meditações, Descartes não visa 

discutir a definição de verdade ela mesma, nem questionar o caráter indubitável das 

ideias enquanto manifestações mentais que envolvem a apresentação na e pela 

consciência de conteúdos determinados que visam realidades extra mentais. O que 

ele tem em mente é tornar problemática a capacidade de nossas representações - 

nossas ideias - serem efetivamente representações das realidades formais das 

coisas, o que a rigor, só será provado após a superação da razão metafísica de 

duvidar. 

Tanto a carta dirigida ao padre Mersenne, datada de 30 de setembro de 

1640112, onde Descartes afirma que “Le principal but de ma Méthaphysique est de 

faire entendre quelles sont les choses qu’on peut entendre distinctement”, quanto  o 

texto das Conversações com Burman, onde Descartes nos diz que “Une fois 

accoutumées aux claires perceptions, nous ne concevrons rien de faux”113 vão ao 

encontro da máxima acerca do juízo acima citada, e sugerem que, uma vez 

satisfeita a exigência da posse da clareza e a distinção das ideias, estas 

desempenharão com sucesso a função de base, matéria, ou fundamento dos nossos 

atos judicativos. O que parece sugerir que o está em jogo nas Meditações é, a um 

só tempo, o conhecimento do que consiste termos uma concepção clara e distinta e 

o tipo de inferência que estamos autorizados a fazer face à concepção clara e 

distinta ou não do “objeto” de nossas ideias. 

Aquela máxima e as duas citações acima parecem reclamar pela nossa 

atenção para aquilo que deve, aprioristicamente falando, garantir o caráter de 

objetividade ou adequação das nossas representações. Sinaliza, portanto, para a 

tarefa de buscarmos nos posicionar a priori quanto às condições de objetividade de 

nossas concepções ou ideias114. 

                                            
112 AT III, 192. 
113 Descartes. Entretien avec Burman. Edition, Traduction et annotation par Jean-Marie Beyssade. Paris: 

PUF, 1981, pg. 72. - AT V, 160, Texto 26, R.. 
114 “(…) et le meilleur moyen de savoir si, oui ou non, des perceptions sont claires, se tirera de notre propre 

conscience, à quoi contribute aussi le recensement de toutes les idées de choses effectué par l’auteur dans les 

Principes-I, don’t il est très utile d’avoir pris connaissance”. AT V, 160, 26. 
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Já sabemos que são os juízos e não as ideias que afirmam ou negam a 

verdade, ou seja, a adequação ou não do pensamento ou ideia com a realidade. 

Assim, a falsidade recairia apenas sobre o juízo. No entanto, Descartes nos chama 

atenção para um outro aspecto da falsidade: a falsidade material das ideias115. 

Como já sabemos, ele escreve no Prefácio do Autor ao Leitor que, sob seu 

aspecto material, a ideia deve ser tomada como uma operação do intelecto, 

enquanto que sob seu aspecto objetivo deve ser tomada como a coisa que é 

representada por esta operação. Nas Quartas Respostas, ele escreve que, no 

primeiro caso, ideias são tomadas materialmente, enquanto, no segundo, são 

tomadas formalmente. No contexto das Quartas Respostas, o termo formal não é, 

portanto, oposto ao termo objetivo, como no caso do par esse formale / esse 

objective. Antes disso, eles são sinônimos. Por conseguinte, tanto o termo formal 

quanto o termo objetivo visam, nas Quartas Respostas, a elucidar o aspecto da ideia 

enquanto a coisa representada, ou seja, o conteúdo perceptivo imanente à ideia116. 

No resumo das Meditações, Descartes afirma que apenas na Quarta 

Meditação é provado 

que as coisas que concebemos mui clara e mui distintamente são 

todas verdadeiras; e ao mesmo tempo é explicado em que consiste a 

razão do erro ou falsidade: o que deve ser sabido tanto para confirmar 

as verdades precedentes quanto para melhor entender as que se 

seguem.117 

Esta observação de Descartes não somente nos faz lembrar que as 

Meditações são governadas pela via analítica, mas, sobretudo, que esta questão só 

faz sentido frente à empreitada da Terceira Meditação, onde não somente foi 

                                            
115 AT VII, 43-4; AT IX-1, 34-5. 
116 Ver o livro de NUCHELMANS, G.. Judgement and proposition from Descartes to Kant. North-Holland 

Publishing Company, Amsterdam, Oxford, New York, 1983, p. 39-41.  
117  Resumo das Meditações. In: DESCARTES, R. Discurso do método, 
Meditações, Objeções e respostas, As Paixões da Alma, Cartas. Trad. J. Guinsburg 
e Bento Prado Jr. São Paulo: Abril Cultural, 1973, p. 89. 
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provada a existência de Deus, mas, sobretudo, sob que condições surge em nós o 

problema do acesso a realidades extra-mentais. Considerada nestes termos, na 

Terceira Meditação, antes de nos ocuparmos com a verdade sob o seu aspecto 

formal, nos dedicamos à tarefa de elucidar as condições sob as quais este problema 

efetivamente se coloca. Assim, uma das tarefas da Terceira Meditação, quiçá a mais 

importante, é explicitar em que que consistem percepções de coisas, i.é, 

concepções de entes possíveis; concepções cujos conteúdos visam a entes extra-

mentais possíveis, pois é propriamente em razão da presença deste tipo de 

concepção que nos colocamos o problema do acesso ao mundo, bem como o 

problema da verdade ou da possibilidade de um conhecimento objetivo acerca do 

mundo. 

Já sabemos que a realidade objetiva de uma ideia ou bem exibe ao espírito 

uma substância, ou modos das substâncias, e que é propriamente em virtude da 

relação de derivação e dependência entre modos, atributos, propriedades e 

substâncias que Descartes reclama a necessidade de reconhecermos um grau 

maior ou menor de ser relativo aos conteúdos das nossas concepções. 

Já vimos, também, que é da nossa capacidade de discernir cada noção das 

demais noções das quais elas são derivadas ou dependem que decorre a percepção 

destes diferentes graus de realidade relativos aos conteúdos ideacionais. Ou seja, 

que esta percepção procede da nossa capacidade de referir de maneira adequada 

cada um dos conteúdos das nossas ideias às propriedades ou a um conjunto de 

propriedades de uma substância determinada, e não de outra. Esta capacidade de 

discernimento consiste, portanto, na condição a ser satisfeita para que possamos ter 

clareza quanto à natureza e o escopo das nossas concepções. 

O discernimento cuidadoso do conjunto de propriedades de uma substância 

funciona, portanto, como o seu princípio de individuação; o que é tornado manifesto 

por Descartes face à reflexão que ele faz na Segunda Meditação em relação ao 

cogito, bem como em relação àquela feita na Terceira Meditação sobre as ideias 

sensíveis de qualidades primárias. Isso explica o porque de nos limites precisos da 

Segunda Meditação, só podermos nos referir à natureza do sujeito na qualidade de 
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uma res cogitans. Afinal, o que reconhecemos naquele contexto, ou seja, face a 

suspensão da nossa crença na existência de um mundo externo e à indubitabilidade 

dos nossos atos de consciência, não foi nada senão que os atos de pensamento 

devem, necessariamente, ser referidos a uma res cogitans na qualidade de seu 

sujeito de atribuição ou substância, uma vez que dela são derivados ou dependem 

para existir. 

No artigo 63 da primeira parte dos Principia, Descartes afirma que uma 

concepção ou ideia é tanto mais clara e distinta quanto mais nós discernimos o que 

ela compreende, de tal modo a não confundí-mo-la com outra concepção ou ideia118. 

De acordo com o que expusemos anteriormente, foi propriamente mediante a 

concepção clara e distinta do ser da coisa representada pela ideia do cogito que 

Descartes fora capaz de ter o discernimento da essência ou quididade do ser da 

coisa representada por esta ideia. 

Face ao reconhecimento disso, a percepção da relação de dependência 

guardada entre as propriedades entre si e a substância da qual elas são 

propriedades foi designada por Descartes como uma norma geral de verdade. Regra 

sem a qual não poderíamos discernir racionalmente a verdade do objeto desta ideia, 

i.é, a essência, a natureza ou o tipo de ser apresentado por ela à consciência. É 

verdade que, nos limites da Terceira Meditação, esta regra ainda carece de valor 

objetivo. Mas a despeito disso, ela é reconhecida na qualidade de uma evidência 

para a razão. Ou seja, sob o ponto de vista da razão tudo aquilo que é objeto de 

uma percepção clara e distinta atual se apresenta para nós, necessariamente, como 

uma concepção de algo possível de existir, quer como uma substância quer como 

um modo ou propriedade de uma substância. Descartes prossegue sua investigação 

indagando-se, ainda na Terceira Meditação, sobre a natureza das nossas ideias 

sensíveis. A clareza e a distinção das nossas concepções de ideias sensíveis é, 

então, reclamada na qualidade de critério de decidibilidade da questão em jogo. 

                                            
118 Les príncipes de la Philosophie, Première Partie, art. 63. In: O.PH., t. III, p. 133. 
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No que diz respeito às ideias sensíveis de qualidades ou propriedades 

primárias das coisas materiais 119 , a saber, as ideias sensíveis de grandeza ou 

extensão em comprimento, largura e profundidade, etc, Descartes afirma ter uma 

intelecção clara e distinta acerca das relações guardadas entre essas noções e 

aquelas das quais elas são derivadas ou dependem120, de modo a reconhecê-las na 

qualidade de um conjunto de propriedades que funcionam como o princípio de 

individuação da substância extensa. No parágrafo imediatamente seguinte, no 

entanto, ao abordar o caso das ideias sensíveis de propriedades ou qualidades 

secundárias 121 , ele nos diz que, em razão de sua confusão e obscuridade, 

chegamos ao ponto de não sabermos se elas são verdadeiras ou falsas; se as ideias 

que temos delas são ideias de coisas ou não. 

O que parece estar em jogo na análise cartesiana do caso das ideias 

sensíveis de propriedades secundárias é, portanto, a denúncia da nossa 

incapacidade de discernir ou explicitar a relação guardada entre essas concepções e 

o sujeito de atribuição ou substância à qual estas propriedades, qualidades, modos 

ou atributos estão ligadas. O que aponta para o caso de trata-se de um problema de 

ordem epistêmica, e não de um problema ontológico relativo a uma suposta falha 

das propriedades representativas dessas ideias, i.é, da relação entre o que elas 

exibem e os seus objetos que, por conseguinte, poderia nos fazer cometer algum 

tipo de erro categorial. 

O que tentaremos mostrar mais adiante, por meio da análise das passagens 

da Terceira Meditação e das Quartas Respostas, onde Descartes tematiza o 

problema da falsidade material das ideias, é que, ainda que o erro categorial acima 

mencionado possa decorrer ou estar efetivamente envolvido nestes casos, o que é 

essencial observar é que nada nos faz supor que este erro se origine na função 

representativa da ideia, ou seja, em sua natureza, mas, pelo contrário, que tal erro 

                                            
119 A distinção entre propriedades primárias e secundárias não é oriunda do corpo da obra de Descartes. 

Nós a tomamos por empréstimo de Locke. 
120 § 20 da Terceira Meditação. In: DESCARTES, R. Discurso do método, 
Meditações, Objeções e respostas, As Paixões da Alma, Cartas. Trad. J. Guinsburg 
e Bento Prado Jr. São Paulo: Abril Cultural, 1973, p. 116. 
121 Tais como a luz e as cores, os sons, os odores, os sabores, o calor e o frio, e outras qualidades táteis. 
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deriva-se de juízos incorretos que fazemos justamente por que essas ideias são de 

tal ordem obscuras e confusas que dão “matéria para o erro”122. 

  

                                            
122 Ver o artigo de ZERBUDIS, Ezequiel. “Uma Leitura Epistêmica da falsidade material cartesiana”. In: 

Revista Latinoamericana de Filosofía, volume XXXVIII, N
o
. 2 (Primavera de 2011). 
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3.6 – O PROBLEMA DA FALSIDADE MATERIAL DA IDEIA 

Descartes introduz a noção da falsidade material na Terceira Meditação, 

mais especificamente, no contexto da apresentação da prova a posteriori da 

existência de Deus, ou seja, na prova que procede da nossa posse de uma certa 

ideia de Deus. Como já sabemos, ele a apresenta como um tipo peculiar de 

falsidade que, ao contrário do que ocorre com a falsidade formal, afeta as ideias, e 

não os juízos. Esta questão ressurge em outros textos de Descartes, sobretudo 

naquele das Quartas Objeções e Respostas, onde ocorre uma disputa sobre este 

tema entre Descartes e o padre Arnauld, e no texto conhecido como Conversações 

com Burman, no qual Descartes trava algumas conversas com este interlocutor. 

Desde então, a discussão sobre a noção de falsidade material conta com uma 

tradição bastante complexa, sendo alvo de interpretações que divergem entre si. 

A despeito do reconhecimento de que um levantamento das distintas 

posições defendidas pelos intérpretes pudesse nos ser muito proveitosa, tomaremos 

o partido de apontá-las apenas em suas linhas gerais. Para tanto, seguiremos as 

indicações e os passos argumentativos de Kaufmann123 e Ezequiel Zerbudis124, os 

quais dividem em duas as posições relativas à falsidade material das ideias, a saber: 

aquela que encerra uma concepção metafísica e aquela que reclama por uma 

concepção epistêmica da falsidade material. 

Basicamente, o que distingue estas posições é que, enquanto as 

concepções metafísicas defendem o contraste entre as ideias materialmente falsas e 

as que não o são a partir de diferenças nas propriedades representativas das ideias, 

isto é, a partir das relações supostamente diversas que se dariam nestes dois casos 

entre as ideias, entendidas como modos do pensamento, e seus objetos, as 

concepções epistêmicas colocam na base dessas diferenças os diversos modos e 

graus em que os sujeitos possuidores destas ideias poderiam chegar a aceder às 

suas propriedades representativas, i.é, a captar o conteúdo ideacional de tais ideias. 

                                            
123 KAUFMAN, Dan. “Descartes on the Objective Reality of Materially False Ideas. In: Pacific 

Philosophical Quartertly, n. 81, 2000, p. 385-408. 
124 Ver artigo de ZERBUDIS, Ezequiel. “Una Lectura Epistêmica de la Falsedad Material Cartesiana”. In: 

Revista Latinoamericana de Filosofia, Vol. XXXVII N
o
2 (Primavera 2011). 
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O que é importante sublinhar aqui é que, para além da variedade e nuances 

das posições metafísicas, o que prevalece é que todas elas consideram que o 

caráter enganoso das ideias materialmente falsas se daria ao nível da relação entre 

o que a ideia apresenta e o que ela representa125. A rigor, as divergências entre os 

comentadores que compartilham desta concepção derivam apenas do modo 

específico por meio do qual cada um deles explica o tipo de falha em questão: em 

um caso, por exemplo, a falha deriva do fato de que uma ideia apresentaria algo 

como possível, i.é, como uma res, quando na realidade não o é, ou seja, se trata de 

uma non res; no outro, se trataria do fato da ideia apresentar algo como positivo, 

quando na realidade não o é - uma vez que não seria nada senão uma privação. 

Um bom exemplo da corrente de intérpretes de inspiração metafísica é 

Michelle Beyssade. Ao abordar o problema da falsidade material em um artigo 

publicado no livro Descartes. Objeter et Répondre126, ela nos lembra, em meio à sua 

refutação da interpretação da tese de Raul Landim sobre este tema que, ao analisar 

a Terceira Meditação em seu Descartes127, Margaret Wilson dissociava do caráter 

representativo, mantido para todas as ideias, o conteúdo representado, o qual ela 

pensava reduzir-se ao nada no caso das sensações. Imediatamente em seguida, ela 

nos recorda que, em um artigo posterior, 128  Wilson distinguiu dois aspectos da 

representação, a saber: um aspecto de apresentação e um aspecto de referência, 

cuja união faz, para Michelle Beyssade, a ambiguidade da noção de representação 

em Descartes, e por vezes a equivocidade do termo. Dando prosseguimento à sua 

refutação da interpretação de Raul Landim, M. Beyssade afirma que quando 

Descartes nos diz nas Quartas Respostas que as ideias do frio e do calor “se 

rapportent à d’autres choses qu’à celles dont eles sont véritablement les idées”129, 

“se relacionam a”, referantur, talvez fosse melhor traduzido por “são relacionadas a”. 

Feita esta ressalva, esta passagem deveria ser entendida, segundo ela, como 

                                            
125 Terminologia usada por Margaret Wilson in Descartes on the Representationality of Sensation, no seu 

livro Ideas and Mechanisms, Princenton: Princenton UP, 1999. 
126 Ver artigo de Michelle Beyssade intitulado “Réponse à Lilli Alanen et à Raul Landim sur la fausseté 

matérielle” publicado no livro “Descartes. Objeter et Répondre.” Publicado sob a direção e orientação de J.-M. 

Beyssade et J.-L. Marion. Paris: Presses Universitaires de France, 1994, p. 231-246. 
127 WILSON, M. D., “Descartes”, London, Routledge and Kegan Paul, 1978. 
128 WILSON, M. D., “Descartes on the representationality of sensation”; J. A. Cover e M. Kulstad (Eds), 

Central Themes in Early Modern Philosophy, Indianopolis Hackett Publ., 1990. 
129 AT IX-1, 180; VII, 233. 
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querendo dizer que as ideias de tais “propriedades” são referidas a alguma coisa de 

exterior que difere do que elas representam. Ou seja, que elas são relacionadas ou 

referidas ao frio pensado como a propriedade de um corpo, enquanto elas 

apresentam um sentimento do frio. Ela nos diz, ainda, reconhecer que a fórmula que 

na Terceira Meditação define a falsidade material como representando “ce qui n’est 

rien comme si c’était quelque chose”, non rem tanquam rem repraesentare, 

apresenta uma definição da falsidade material um tanto quanto modificada em 

relação àquela das Quartas Respostas, mas que, ainda assim, guarda o mesmo 

sentido. 

O que é relevante para Michelle Beyssade é que face a estas duas 

proposições relativas à falsidade material podemos perceber um duplo sentido da 

palavra “representar”. Enquanto representar o que não é nada significa remeter, se 

referir, sem o apresentar, representar como alguma coisa significa apresentar um 

certo conteúdo. 

Ela dá continuidade à sua análise do problema da falsidade material das 

ideias indagando o que justifica Raul Landim lançar mão desta ideia de referência. 

Em que consiste o aspecto referencial de nossas sensações?, pergunta-se. 

Em última instância, a declaração de Raul Ladim quanto ao estatuto de 

pseudo-ideias das ideias sensíveis de propriedades secundárias não reside apenas 

na constatação cartesiana de que há em nossos sentimentos ou sensações uma 

consciência de passividade, ou seja, a consciência de um constrangimento vivido 

como o sentimento de uma causalidade externa, mas, sobretudo, na afirmação de 

que eles nada exibem ou apresentam à consciência. 

Com o propósito de fazer frente a esta posição de Raul Landim, Michelle 

Beyssade nos lembra que a descrição do sentir, tanto nas Meditações quanto nos 

Principia, sublinha uma consciência adventícia, que será uma das componentes da 

prova da existência dos corpos. Ela nos recorda, ainda, que esta consciência da 

adventicidade, cujo fundamento fora posto em questão pela dúvida metódica, mas 

que fora validada ao termo da investigação metafísica, fora reconhecida como 
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constitutiva do sentir. Ou seja, a conclusão à qual chegamos ao fim das Meditações 

em relação a esta questão é que é da natureza do sentimento experimentar esta 

causalidade externa, esta exterioridade da causa, cujo sentimento por ele mesmo 

não pode conhecer. “Il y a je ne sais quoi dans les objets (c’est-à-dire dans les 

choses telles qu’elles soient) qui cause en nous ces pensées qu’on nome 

sentiments.”130  Isto é o que nós devemos nos limitar a dizer, reclama Michelle 

Beyssade, segundo a fórmula latina131 que ela traduz por: “cela précisément qui est 

contenu dans notre perception et dont nous sommes intimement conscients”. 

Ainda que o sentimento, em sua confusão e obscuridade, não me permita 

distinguir (discernir) o caráter real ou não real do conteúdo singular representado 

nele, ele não deixa de comportar nele uma referência, irresistivelmente 

experimentada e suscetível de ser clara e distintamente percebida, a um objeto 

externo, ainda que eu não possa determinar qual seja. O sentimento envia a alguma 

coisa fora de mim; ele se refere a ela, sem representá-la, sem exibi-la; ele a designa, 

e nada mais, conclui M. Beyssade. É em virtude disso que Descartes será conduzido 

a reconhecer que nossos sentimentos são signos, signos da existência dos corpos 

e, por sua diversidade, signos de uma diversidade nos corpos, sem que possamos, 

de um sentimento, obter algum conhecimento dos corpos. 

Signos, e não ideias?, indaga-se M. Beyssade, visando a contestar a tese de 

Raul Landim, segundo a qual as ideias sensíveis de propriedades secundárias não 

seriam ideias. 

Descartes continua a chamá-los de ideias e a distinguir, nos Principia, os 

sentimentos das afecções e dos apetites, nos lembra Michelle Beyssade. O aspecto 

referencial das sensações, nos diz ela, que Raul Landim distingue de um aspecto 

representativo, pode ser tomado, como o faz Margaret Wilson, por um aspecto da 

representação. Esta referência indeterminada a alguma coisa exterior a mim, mesmo 

quando a sua existência ainda não está assegurada, dá à sensação um minimum de 

realidade objetiva, o que faz dela uma ideia. 

                                            
130 Principia Philosophiae, I, 70. AT IX-2, 57. 
131 Principia Philosophiae, I, 66. AT VIII-1, 34. 
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Michelle Beyssade conclui sua argumentação, dizendo que a indeterminação 

da referência dá a uma tal ideia uma espécie de falsidade diversa da falsidade 

formal, a qual, como já sabemos, é afeita apenas aos juízos. A falsidade em questão 

é uma falsidade material, dado que a impossibilidade de obter do sentimento o 

menor conhecimento que seja o converte numa matéria ao erro. Todavia, esta ideia 

materialmente falsa não deixa por isso, de ser uma ideia. 

A despeito das críticas de Michelle Beyssade a Raul Landim, o que resta em 

comum entre as suas interpretações e aquela de Margaret D. Wilson é o fato de 

todos eles identificarem a falsidade material das ideias a uma falha do caráter 

representacional das ideias sensíveis de propriedades secundárias. O que é dizer 

que todos estes intérpretes fazem parte da linhagem de autores comprometidos com 

o que designamos com uma concepção metafísica da falsidade material das ideias. 

Buscaremos defender, agora, uma interpretação epistêmica da falsidade 

material das ideias, sem nos preocuparmos, entretanto, em nos contrapor a mais 

nenhum intérprete comprometido com a posição metafísica. Teremos em mente 

apenas as duas nuances da interpretação metafísica da falsidade material acima 

citadas, em relação às quais nos posicionaremos. 

Como já dissemos acima, na Terceira Meditação, imediatamente depois de 

analisar as ideias sensíveis de propriedades primárias, Descartes introduz pela 

primeira vez a noção de falsidade material. Vale rememorar que é propriamente em 

função do reconhecimento de que ele tem uma intelecção clara e distinta acerca das 

relações guardadas entre as noções de grandeza ou extensão em comprimento, 

largura e profundidade e aquelas das quais elas são derivadas ou dependem, que 

ele é constrangido pela razão a tomá-las na qualidade de um conjunto de 

propriedades que funcionam como o princípio de individuação da substância 

extensa, tal como ocorrera no caso do cogito, na Segunda Meditação. Quanto às 

demais coisas relativas às ideias sensíveis, entretanto, 

como a luz, as cores os sons, os odores, os sabores, o calor, o frio, e 

outras coisas que caem sob o domínio do tato, estão em meu 
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pensamento com tanta obscuridade e confusão, que eu ignoro se elas 

são verdadeiras, ou falsas e somente aparentes, ou seja, se as ideias 

que eu concebo destas qualidades são com efeito ideias de alguma 

coisa real, ou se elas não me representam nada mais do que seres 

quiméricos, que não podem existir [lat: an ideae, quas de illis habeo, 

sint rerum quarundam ideae, an non rerum]. Pois, ainda que eu tenha 

observado mais acima, que apenas nos juízos se pode encontrar a 

falsidade verdadeira e formal, se pode entretanto encontrar nas ideias 

uma certa falsidade material, a saber, quando elas representam o que 

não é nada como se fora alguma coisa [lat: cum non rerum tanquam 

rem repraesentant]. Por exemplo, as ideias que tenho do frio e do calor 

são tão pouco claras e distintas que mediante a elas não posso 

discernir se o frio é apenas uma privação do calor, ou se o calor é uma 

privação do frio, ou se uma ou outra são qualidades reais, ou não; e 

enquanto que, ao ser as ideias como imagens, não pode haver 

nenhuma que não nos pareça representar alguma coisa [lat: quia 

nullae ideae nisi tanquam rerum esse possunt], se é correto dizer que o 

frio não é outra coisa senão uma privação do calor, a ideia que me o 

representa como algo real e positivo não será falsa sem motivo, e 

assim outras ideias semelhantes132. 

Tanto no primeiro trecho do texto, em que Descartes diz 

eu ignoro se elas são verdadeiras, ou falsas e somente aparentes, ou 

seja, se as ideias que eu concebo destas qualidades são com efeito 

ideias de alguma coisa real, ou se elas não me representam nada mais 

do que seres quiméricos, que não podem existir,  

assim como na parte que afirma que 

                                            
132 AT VII, 43-4; AT IX-1, 34-5. 
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as ideias que tenho do frio e do calor são tão pouco claras e distintas 

que mediante a elas não posso discernir se o frio é apenas uma 

privação do calor, ou se o calor é uma privação do frio, ou ainda se 

uma e outra são qualidades reais, ou não; 

Descartes parece indicar que, ao invés de derivar-se de algum tipo de relação que 

se daria entre o apresentado e o representado por algumas ideias, a falsidade 

material consistiria, simplesmente, de tais ideias apresentarem um grau de 

obscuridade e confusão tal que não poderíamos ver de forma precisa o conteúdo 

destas ideias, ou seja, que não teríamos acesso adequado às relações de 

dependência e derivação dos seus diversos aspectos. Considerada nestes termos, 

uma ideia seria materialmente falsa em virtude dessa dificuldade que ela cria para o 

acesso epistêmico a seu conteúdo. Todavia, as demais passagens deste texto, onde 

se diz que certas ideias são materialmente falsas “enquanto elas representam o que 

não é nada como se fora alguma coisa” e ainda mais adiante, onde Descartes, 

falando do frio como privação, diz que “a ideia que me o representa como algo real e 

positivo não será chamada falsa sem motivo”, parecem dar margem para uma 

interpretação do tipo metafísico, na medida em que poderíamos tomá-las como 

afirmando que a falsidade material apontaria para o caso da ocorrência de falhas 

das propriedades representativas destas ideias. 

Em virtude de sua ambiguidade, esta passagem da Terceira Meditação 

pouco nos serve para determinarmos qual concepção é mais adequada. Há, 

entretanto, dois textos que podem nos ajudar muito: o texto das Conversações com 

Burman, onde há uma breve alusão, porém muito elucidativa sobre o tema da 

falsidade material, e o texto das Quartas Objeções e Respostas, no qual Descartes 

trava uma discussão bastante extensa sobre esta questão com Antoine Arnauld. 

Em uma das passagens de suas objeções, Arnauld faz uma observação de 

grande valor para nós sobre as ideias materialmente falsas, uma vez que pressupõe 

claramente uma interpretação metafísica da noção de falsidade material. Conforme 

veremos a seguir, ele formula uma série de perguntas acerca de como poderia 

ocorrer o tipo de relação entre o apresentado e o representado. 
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Então o que é a ideia do frio? É o frio mesmo, enquanto está 

objetivamente no entendimento; mas se o frio é uma privação, não 

poderia estar objetivamente no entendimento por uma ideia cujo ser 

objetivo fosse um ser positivo; portanto, se o frio é apenas uma 

privação, sua ideia nunca poderá ser positiva, e consequentemente 

não poderá haver nenhuma ideia que seja materialmente falsa133 (...) 

Finalmente, o que representa ao seu espírito esta ideia de frio, que 

você diz ser materialmente falsa? Uma privação? Então ela é 

verdadeira. Um ser positivo? Então ela não é a ideia do frio”134. 

Tão instrutiva quanto a objeção de Arnauld é a resposta que Descartes dá a 

esta crítica. De um modo muito direto, ele diz para Arnauld que a objeção que este 

lhe faz é improcedente, uma vez que, ao fazê-la, Arnauld erra completamente em 

sua apreciação quanto ao ponto que diz respeito à falsidade material. Isto resta claro 

antes mesmo de Descartes tratar em detalhe da objeção, quando ele enumera, para 

organizar sua resposta, as críticas manifestadas na série de objeções. 

Ele (Arnauld) trata apenas de três coisas nesta parte (a dedicada a 

Deus), com as que se pode facilmente estar de acordo tal como ele as 

entende; mas que eu tomava em outro sentido quando as escrevi, 

sentido que também pode tomar-se como verdadeiro. 

A primeira é que algumas ideias são materialmente falsas; ou seja, de 

acordo com o meu sentido, que elas são tais que dão ao juízo matéria 

ou ocasião de erro; mas ele, considerando as ideias como tomadas 

formalmente, sustenta que não há nelas nenhuma falsidade”135. 

É bastante claro a partir deste texto que, segundo Descartes, Arnauld 

entendeu mal qual era o ponto que ele queria destacar ao introduzir a noção de 

falsidade material. Ele disse duas vezes que Arnauld entendeu esta noção num 

                                            
133 AT., VII, 206; IX-1, 160. 
134 AT.,VII, 207; IX-1, 161-2. 
135 AT VII, 231; IX-1, 179. Grifo nosso. 
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sentido diferente do que aquele que ele queria lhe dar, o que torna claro o contraste 

entre o sentido que ele dá a esta noção e aquele em que Arnauld o tomou. 

Descartes diz explicitamente que o sentido que ele queria dar à noção de falsidade 

material é, justamente, aquele que identificamos como correspondente à 

interpretação epistêmica; “que elas são tais que dão ao juízo matéria ou ocasião de 

erro”, ou seja, que são tão obscuras e confusas que não podemos captar o seu 

conteúdo com clareza e distinção, de modo que, caso fizermos juízos com base 

nelas, seremos vítimas de uma propensão a cometer erros, isto é, a formular juízos 

que poderão resultar ser formalmente falsos. 

Há outra passagem na resposta de Descartes a Arnauld que corrobora esta 

interpretação. Trata-se, propriamente falando, do momento em que ele busca tornar 

claro para Arnauld que a falsidade material decorre da nossa incapacidade de 

discernir os conteúdos de certas ideias em função de sua obscuridade e confusão. 

mas o senhor Arnauld me pergunta o que me representa (lat: exhibeat) 

esta ideia do frio, que eu disse que era materialmente falsa: pois, disse 

ele, se ela representa uma privação, então é verdadeira; se um ser 

positivo, então ela não é de nenhum modo a ideia do frio. O que o 

admito; mas eu apenas a chamo falsa porque, sendo obscura e 

confusa, não posso discernir se ela me representa alguma coisa que, 

fora de minha sensação (sentiment; lat: sensum), seja positivo, ainda 

que talvez não seja nada senão que uma simples privação136. 

Nesta passagem, Descartes frisa que sua posição quanto à falsidade 

material não pode ser atacada com base nas doutrinas sobre a intencionalidade, tal 

como o faz Arnauld, dado que a noção de falsidade material, tal como ele a entende, 

não concerne aos fundamentos da função representativa das ideias, mas, sim, à 

obscuridade que as recobre e que nos impede de discernir e avaliar o 

funcionamento da capacidade representativa em algumas delas; no caso específico, 

o impedimento de avaliação do funcionamento dessa capacidade relativa às ideias 

sensíveis de qualidades secundárias. O que Descartes nos diz por meio do seu 

                                            
136 AT VII, 234; IX-1, 181. 
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comentário não é outra coisa senão que o conteúdo ideacional da ideia do frio é o 

frio mesmo que está presente em nosso entendimento “do modo pelo qual os 

objetos têm costume de estar nele”, ou seja, objetivamente. Todavia, nos diz ele, 

esta ideia e as demais ideias materialmente falsas são de tal ordem opacas, que não 

podemos discernir com precisão aquilo que é representado por elas. Ou seja, em 

virtude de sua obscuridade e confusão não temos como tornar explícita a essência 

ou a quididade da entidade representada por essas ideias. Mas a despeito disso, o 

seu caráter representativo resta intocado. 

Segue-se destas análise que, na Terceira Meditação, Descartes toma como 

o caráter central das ideias materialmente falsas o fato de que elas são muito 

obscuras e confusas, e que por consequência decorreria daí nossa incapacidade de 

determinar com exatidão o tipo ou grau de realidade representado por elas, ou seja, 

a essência ou quididade do ser da coisa representada por estas ideias. Em sua 

resposta a Arnauld, por sua vez, Descartes considera a propensão das ideias 

materialmente falsas de ensejar ocasião ou matéria ao erro como seu traço ou 

caráter central. 

Nas Conversações com Burman, respondendo a uma consulta de seu 

interlocutor a respeito do por que ele dissera na Terceira Meditação que, “sem referir 

(as ideias) a nenhuma coisa, poderiam apenas dar-me matéria para o erro”, 

Descartes disse o seguinte 

Ainda quando não refira minhas ideias a nenhuma coisa fora de mim 

mesmo, há de todo modo matéria para o erro, posto que posso 

cometer um erro em relação à natureza mesma das ideias. (...) Por 

exemplo, posso dizer que a brancura é uma qualidade; e ainda que 

não refira esta ideia a nenhuma outra coisa fora de mim mesmo - ainda 

quando não diga ou suponha que haja alguma coisa branca - posso de 

todo modo cometer um erro em abstrato, a respeito da brancura 

mesma e sua natureza ou da ideia que tenho dela.137 

                                            
137 AT, 152, 9. 
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Ainda que não tenha sido dito explicitamente que o que se descreve em 

relação às ideias envolvidas nestes casos se deva a sua obscuridade e confusão, a 

menção da “matéria para o erro” nos faz supor que tudo o que é dito aqui remete à 

concepção da falsidade material que Descartes defendia nas Quartas Respostas. E 

mais ainda, deixa claro que o erro que cometemos nestes casos é um erro, como diz 

Descartes, “em abstrato, a respeito da brancura mesma e sua natureza ou da ideia 

que tenho dela”, o que pode perfeitamente ser interpretado em termos da ideia 

central da concepção epistêmica, a saber, um erro que diz respeito ao nosso acesso 

problemático ao seu conteúdo, ou seja, que se refere ao fato de, face à sua 

obscuridade e confusão, não podermos nos posicionar criticamente quanto à 

essência ou quididade da entidade representada por estas ideias, i.é, ao conteúdo 

ideacional destas ideias. 

Um leitor açodado poderia dizer, inadvertidamente, que o texto 

imediatamente acima citado também avaliza uma interpretação do tipo metafísica, 

argumentando que ele parece sugerir que o que está em jogo nos casos das ideias 

materialmente falsas é algum tipo de erro categorial. Todavia, é importante observar, 

como dissemos anteriormente, que, ainda que o erro categorial possa efetivamente 

estar aí envolvido, nada do que se disse naquele contexto nos faz supor que o dito 

erro se origine na função representativa mesma da ideia, mas pelo contrário, que 

este eventual erro categorial deriva de juízos incorretos que fazemos quando 

tomamos como base ideias que são de tal ordem obscuras e confusas que não 

podemos discernir o que está compreendido em seus conteúdos. 

Portanto, é propriamente esta nossa incapacidade de perceber as relações 

de dependência e derivação guardadas nos conteúdo ideacionais de ideias obscuras 

e confusas que nos dão “matéria para o erro”, ou seja, em razão do acesso 

problemático aos conteúdos dessas ideias não somos capazes de perceber, em sua 

concepção, o sujeito de atribuição, de inerência, ou a substância determinada à qual 

está ligada a propriedade ou o conjunto de propriedades envolvidas no conteúdo 

destas ideias, o que, no final das contas, dá margens ou propensão a erros 

judicativos ou categoriais. Assim compreendido, o dito erro categorial repousa em 

juízos que tomam como base ou fundamento ideias cujo acesso aos seus conteúdos 
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é problemático, e não, como poder-se-ia pensar, em uma suposta falha de suas 

propriedades representativas. Ao tematizar a noção de falsidade material das ideias, 

Descartes tem em mente, então, nos chamar atenção para o fato de que certas 

ideias são, em função do acesso problemático aos seus conteúdos, a base ou 

fundamento de erros judicativos. 

Com o intuito de conferirmos uma base mais sólida à nossa interpretação, 

relembramos que a noção de falsidade material das ideias surge na Terceira 

Meditação entre a introdução da noção de realidade objetiva e a prova a posteriori 

da existência de Deus, i.é, a prova da existência de Deus a partir da posse de uma 

certa ideia de Deus. E, mais do que isso, que, ali, Descartes afirma que tal ideia não 

poder ser materialmente falsa em função do seu grau de clareza e distinção. Dito em 

outras palavras, que tal ideia não pode ser materialmente falsa porque, em razão de 

seu alto grau de clareza e distinção temos absoluta certeza quanto o seu conteúdo 

ideacional, ou seja, que à luz dos critérios de que a razão dispõe temos uma plena e 

perfeita intelecção daquilo que esta ideia nos torna cognitivamente acessível. E é em 

virtude disso que ele nos disse que ainda que possamos fingir que Deus não existe, 

não poderíamos jamais imaginar que não é algo real. 

A carta ao padre Mersenne, datada de 27 de maio de 1630138, é muito 

ilustrativa em relação a esta questão. Nela, Descartes torna claro, ao elucidar a 

distinção entre conceber e inteligir, que posso ter uma ideia pura do entendimento 

da substância infinita (posso inteligir a ideia do infinito), embora não possa conceber 

o infinito como tal (ou melhor, só possa conceber o infinito como indefinido). Ethel 

Rocha139 afirma que, de acordo com estas distinções, compreender significa abarcar 

a totalidade das propriedades de um objeto por meio do entendimento, enquanto 

conceber significa ter a ideia de algo por extrapolação de uma ideia já conhecida 

através da imaginação. Inteligir, por sua vez, significa entender algo apenas pelo 

                                            
138 O.PH., t. I, p. 267-9; AT I, 152. 
139 Em seu artigo supramencionado, Ethel Rocha nos diz que “admitindo ainda como Descartes, a distinção 

entre conhecer (inteligir) e compreender, parece que podemos afirmar que a substância finita conhece que Deus 

tem infinitas propriedades infinitas embora não necessariamente as compreenda. Isso parece ser o que Descartes 

quer dizer quando afirma: “Digo que sei... e não que o concebo ou o compreendo, pois se pode saber que Deus é 

infinito e onipotente ainda que nossa alma, sendo finita, não o possa compreender nem conceber... pois 

compreender é abraçar com o pensamento, mas, para saber uma coisa, basta tocá-la com o pensamento” (A 

Mersenne, 27 de maio de 1630; AT I, 152). 
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entendimento sem, no entanto, conhecer todos os seus aspectos. Sendo assim, a 

substância finita pode, pelo entendimento puro, entender (inteligir) a infinitude de 

Deus (o entendimento atinge o infinito, mas não conhece a totalidade de seus 

aspectos); por ampliação indefinida de suas propriedades finitas a substância finita 

pode conceber o infinito, entretanto não pode compreender o infinito visto que não 

pode abarcar pelo pensamento uma infinidade de coisas, dada a sua finitude. O que 

é dizer, ainda de acordo com Rocha e com o texto da Terceira Meditação que 

... ainda que eu não possa compreender o infinito, ou mesmo que se 

encontre em Deus uma infinidade de coisas que eu não possa 

compreender... pois é da natureza do infinito que minha natureza, que 

é finita e limitada, não possa compreendê-lo, basta que eu conceba 

bem isto.140. 

Sendo assim, podemos afirmar que conhecemos (inteligimos) a infinitude de 

Deus porque tocamos nessa infinitude com o pensamento puro, que concebemos 

algumas de suas propriedades (por extrapolação a partir de instâncias limitadas 

dessas propriedades em nós), mas não compreendemos a infinitude divina”141; o 

que, aliás, está plenamente de acordo com um trecho do artigo 54 da primeira parte 

dos Principia, onde Descartes escreve que 

(...) pouvons avoir aussi une idée claire et distincte d’une substance 

incrée qui pense et qui est indépendente, c’est-à-dire d’un Dieu, pouvu 

que nous ne pensions pas que cette idée nous représente tout ce qui 

est en lui, et que nous n’y mêlions rien par une fiction de notre 

entendement... 

Assim, uma vez que ter uma ideia ou bem implica em pensarmos 

diretamente em uma substância como o sujeito imediato de certas propriedades, ou 

em pensarmos nas propriedades que qualificam uma determinada substância e, 

                                            
140 AT VII, 46. 
141 Ver p. 12-13 do artigo “Princípio de Causalidade, Existência de Deus e Existência de coisas externas” 

de autoria de Ethel Rocha, professora do Ifcs/PPGLM. In: Cad. Hist. Fil. Ci., Campinas, Série 3, v. 10, n. 1, p. 7-

30, jan.-jun., 2000. 
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portanto, exibirmos ao espírito essas propriedades atribuídas a uma determinada 

substância, a realidade objetiva da ideia de Deus é determinada como infinita na 

medida mesma em que exibe a infinitude de suas propriedades infinitas atribuindo-

as, necessariamente, a uma substância infinita (embora a substância finita não 

abrace o conjunto destas propriedades, mas apenas o toque com o entendimento), 

i.é, a título daquilo que individualiza esta substância. Tomada nestes termos, a ideia 

de Deus envolve a percepção de algo real e não pode ser materialmente falsa, na 

medida em que o discernimento de seu conteúdo, ou seja, a sua intelecção clara e 

distinta, envolve o reconhecimento necessário de uma substância infinita na 

qualidade de sujeito de atribuição das infinitas propriedades percebidas pelo sujeito 

cognoscente, a despeito da sua existência ou não. Por conseguinte, o grau de 

realidade ou realidade objetiva manifesto na ideia de Deus supera todos aqueles das 

demais ideias em virtude de trata-se da ideia de uma categoria de ser superior à 

categoria de ser das demais ideias142. 

As análises precedentes que fizemos sobre a impossibilidade da falsidade 

material da ideia de Deus, assim como dos textos das Quartas Objeções e 

Respostas e das Conversações com Burman respaldam amplamente uma leitura 

epistêmica do problema da falsidade material das ideias. A passagem da Terceira 

Meditação, onde Descartes faz a apresentação inaugural da noção de falsidade 

material, se concilia de maneira absolutamente satisfatória com a nossa tese, uma 

vez que, à luz daquelas análises, é correto afirmar que, ao escrever que estas ideias 

“representam o que não é nada como se fora alguma coisa”, Descartes não está 

dizendo outra coisa senão que as ideias materialmente falsas são ideias que podem 

ensejar juízos errôneos em virtude de sua obscuridade e confusão, ou seja, em 

razão de não termos condições de apreender ou discernir a natureza do conteúdo 

ideacional representado por elas. Portanto, o que Descartes está nos dizendo não é 

nada senão que, ao julgarmos, ou seja, afirmarmos ou negarmos uma relação de 

adequação entre um pensamento e a realidade tendo por base do apresentado uma 

ideia deste tipo, essa ideia funciona como a base para assentirmos o juízo que ela 

ocasiona, embora a evidência a nós proporcionada por estas ideias não nos autorize 

a fazer esta inferência, dado o acesso problemático aos seus conteúdos.  

                                            
142 Vale salientar que este reconhecimento se impõe a despeito de não compreendermos a infinitude divina. 
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CONCLUSÃO 

Como vimos no primeiro capítulo da nossa dissertação, a prova da evidência 

de cada um dos enunciados que estabelecem a conexão dos elementos mais 

simples em relação aos mais complexos, segundo nossa maneira de conhecer, 

consiste no traço constitutivo da via analítica de demonstração, a qual está 

intimamanete ligada à empreitada da metafísica cartesiana. Assim, antes de 

pretender fundar o conhecimento em supostas regras de evidência, o que por si 

mesmo seria assumir pressupostos teóricos, o que Descartes tem em mente em sua 

metafísica é dispor, analisar e justificar, passo a passo, os nossos procedimentos 

cognitivos. Em outras palavras, o que ele tem em vista em sua metafísica, mediante 

a observância da via analítica, é demonstrar como se reconhece a evidência. 

Mostramos que, para Descartes, o que importa no enunciado "Eu sou" 

implicado no enunciado "Eu penso" - exaustivamente explicitado nas Meditações -, é 

que ele encerra a afirmação de uma coisa verdadeiramente existente, a partir de 

onde podemos obter, frente à reflexão acerca das condições sob as quais a 

descobrimos, um critério de evidência. Deste modo, a busca metafísica de uma base 

sólida no intuito de estabelecer algo de firme e de constante nas ciências, ou seja, 

da obtenção do conhecimento por intermédio de razões tão fortes que jamais 

tenhamos ocasião de duvidar, converte-se na conquista e numa subsequente 

doutrina da evidência 143 . Empreendimento sem o qual as nossas asserções 

científicas restariam problemáticas para Descartes, posto que poderiam ser objeto 

de questionamentos quanto às razões da nossa adesão à suposta evidência de seus 

enunciados. 

Conforme apontamos nas seções anteriores, apenas os juízos erguem 

pretensões de verdade, ou seja, é somente por meio deles que declaramos haver ou 

não uma relação de adequação entre o pensamento e a realidade. Em contrapartida, 

vimos que Descartes nos diz que a percepção ou a consciência que o sujeito tem de 

uma coisa deve ser para ele a regra da verdade desta coisa, i.é, que todos os juízos 

                                            
143 Ver BEYSSADE, J. M., La Philosophie Première de Descartes, Paris: Flammarion, 1978, pg. 26. 
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que o sujeito faz devem ser conformes a esta percepção. Decorre daí a urgência, 

para Descartes, da análise e elucidação daquilo que devemos compreender por ter 

consciência ou percepção de algo; ter uma ideia. 

Assim, a explicitação das relações de dependência guardadas entre nossas 

concepções, ideias ou pensamentos apresenta-se para Descartes na qualidade da 

condição a ser satisfeita antes de toda e qualquer pretensão de natureza judicativa. 

Caso não observemos esta exigência não poderemos nos assegurar plenamente em 

que consistem as nossas concepções ou ideias e, por via de consequência, não 

teremos bases seguras para proferir nossos juízos, uma vez que as ideias são elas 

mesmas a base ou a matéria dos nossos atos judicativos. A tematização do 

problema da falsidade material das ideias por este filósofo está, portanto, no bojo 

desta tarefa de explicitação da doutrina da evidência. 

Verificamos, ainda, que Descartes estabeleceu, ao identificar que a verdade do 

cogito se baseia na intuição da relação de dependência mútua entre os modos ou 

maneiras de pensar e a substância da qual eles são modos, que a clareza e 

distinção destas percepções consistem no melhor critério de verdade que a razão 

dispõe 144 . Ou seja, que à luz da razão apenas as concepções ou ideias que 

encerram percepções claras e distintas facultam ao sujeito o discernimento correto 

dos conteúdos ideacionais por elas representados. Por conseguinte, somente de 

posse desta acuidade intelectual podemos nos posicionar quanto à natureza ou a 

quididade das entidades ou do ser das coisas representadas pelas ideias, sob pena 

de faltarmos com o compromisso com a razão. 

Vimos, também, que uma concepção é dita tanto mais distinta quanto mais 

podemos discernir o que ela compreende, e que face a uma concepção clara e 

distinta não há como confundimo-la com outras noções, posto que isso a tornaria 

obscura. Tendo isso em vista, afirmamos que discernir significa, para Descartes, a 

capacidade de tornarmos explícitas as relações de dependência guardadas entre as 

nossas concepções, de modo a que tornemos explícito para nós em que consiste a 

                                            
144 Sabemos que o valor objetivo deste critério só sera conquistado face à superação da hipótese metafísica 

de duvidar. 
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entidade ou o ser da coisa representada por cada uma de nossas concepções ou 

ideias. 

Por meio das análise das passagens da Terceira Meditação e das Respostas 

às Quartas Objeções, concluímos que Descartes designa as ideias sensíveis de 

propriedades secundárias como materialmente falsas porque, em virtude da sua 

opacidade, tais ideias podem produzir em nós uma forte propensão a gerar erros 

judicativos, ou seja, erros formais, segundo o vocabulário cartesiano. Em 

decorrência disso, fomos levados a reconhecer que a confusão e a obscuridade 

acima citadas não diz respeito à não exibição de propriedades por parte das ideias 

sensíveis de propriedades secundárias, mas, sim, ao fato de que face à percepção 

dos conteúdos destas ideias, à percepção de algo “ser vermelho” ou de algo “ser 

áspero”, por exemplo, não podemos discernir as relações de dependência 

guardadas entre essas noções e aquelas das quais elas são derivadas ou 

dependem, e que é propriamente em função disso que elas podem fornecer a 

ocasião de cometermos erros formais. 

Este erro não reside, portanto, em uma falha do caráter representativo das 

ideias sensíveis de propriedades secundárias, mas, sim, no acesso problemático 

que temos ao conteúdo ideacional destas ideias. Ele decorre do fato de não 

conseguirmos discernir a essência ou quididade do ser da coisa representada por 

estas ideias em virtude da obscuridade e confusão intrínsecas às ideias sensíveis de 

propriedades secundárias, o que pode engendrar um erro categorial. 

À luz do projeto cartesiano de fundamentação das ciências, torna-se claro que 

a questão da falsidade material está no bojo das críticas cartesianas às concepções 

científicas da escolástica, mais especificamente, às "species intencionallis". Ela está 

ligada, por conseguinte, a uma crítica ontológica à pretensa física das qualidades, 

que visa a abrir caminho para a constituição de uma física das quantidades. 
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