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Resumo 

 

JORDÃO, Felipe. As duas interpretações da substância extensa cartesiana. Rio de 

Janeiro, 2016. Dissertação (Mestrado em Filosofia) – Programa de Pós-Graduação em 

Lógica e Metafísica, Universidade Federal do Rio de Janeiro. 

 

 Duas posições dividem intérpretes da filosofia cartesiana que se dedicam à 

questão de saber se a substância extensa é uma ou múltipla, essas posições são 

conhecidas, respectivamente, por monismo e pluralismo. Conforme os nomes sugerem: 

monismo significa que há apenas uma substância extensa no universo e pluralismo 

significa que cada parte extensa do universo é uma substância. Analisamos ambas as 

posições segundo alguns aspectos, a fim de sabermos se há plausibilidade para a defesa 

de cada uma. Primeiro elencamos e comentamos algumas passagens textuais de 

Descartes que servem de base para o monismo e para o pluralismo; como resultado 

dessa operação constatamos que há base textual para ambos. Em seguida, 

desenvolvemos os conceitos de substância e distinção real com o intuito de que 

pudéssemos saber se haveria argumentos que defendessem o monismo e o pluralismo. 

Tais argumentos existem e se fundamentam em noções diferentes de distinção real. 

Nossa conclusão final é de que segundo os aspectos analisados, tanto o monismo quanto 

o pluralismo são posições plausíveis. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Filosofia Moderna. Descartes. Metafísica. Substância Extensa. 

Monismo. Pluralismo 
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Abstract 

 

JORDÃO, Felipe. As duas interpretações da substância extensa cartesiana. Rio de 

Janeiro, 2016. Dissertação (Mestrado em Filosofia) – Programa de Pós-Graduação em 

Lógica e Metafísica, Universidade Federal do Rio de Janeiro. 

 

 Two positions divide interpreters of Cartesian philosophy dedicated to the 

question of whether the extended substance is one or multiple, these positions are 

known, respectively, as monism and pluralism. As the names suggest: monism means 

that there is only one extended substance in the universe and pluralism means that each 

extended part of the universe is a substance. We analyze both positions according to 

some aspects in order to know whether there is plausibility to the defense of each. First 

we list and comment some textual passages of Descartes which provide the basis for 

monism and pluralism; as a result of this operation we found that there are textual basis 

for both. Then, we developed the concepts of substance and real distinction, in order 

that we might know if there would be arguments to defend monism and pluralism. Such 

arguments exist and are based on different notions of real distinction. Our final 

conclusion is that according to the aspects analyzed, both monism as pluralism are 

plausible positions. 

 

 

 

KEYWORDS: Modern Philosophy. Descartes. Metaphysics. Extended Substance. 

Monism. Pluralism. 
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Introdução 

 

O presente trabalho analisa a plausibilidade das interpretações monista e 

pluralista da substância extensa cartesiana. Para o monismo, só existe uma substância 

extensa que constitui todo o universo físico. Para o pluralismo, cada parte extensa do 

universo é uma substância. A análise de ambas as interpretações a ser empreendida 

neste trabalho não pode ser dita completa, pois para isso ainda faltaria aumentar o 

espectro de análise da questão. Concretamente, três aspectos serão apresentados, 

desenvolvidos e analisados nas três seções a seguir, são eles: passagens textuais, noções 

conceituais e argumentos. 

 

Estrutura formal 

 

 Na primeira seção deste trabalho, algumas passagens textuais da obra de 

Descartes que de algum modo se relacionam com o monismo e com o pluralismo serão 

apresentadas e comentadas. Também serão oferecidas definições adequadas de ambas as 

posições interpretativas. O intuito desta primeira seção é mostrar que o texto cartesiano 

é indeciso, de modo que, ora encontramos uma citação que favorece o monismo e, ora 

outra que favorece o pluralismo. 

 Dando continuidade, na segunda seção trabalharemos com a elaboração de 

conceitos chave da filosofia cartesiana que são pertinentes para a análise da questão do 

monismo vs. pluralismo. Primeiro, desenvolveremos dois sentidos possíveis do conceito 

de substância. Depois, será preciso conciliar os sentidos de substância com também dois 

sentidos da noção de distinção real, sendo um deles formulado a partir do texto 

cartesiano apenas e o outro formulado a partir de autores escolásticos que influenciaram 

Descartes. Concomitantemente, também serão desenvolvidas duas noções de 

separabilidade, um conceito demasiado importante para a distinção real. O intuito desta 

seção está em preparar um arcabouço conceitual que poderá ser utilizado na última 

seção. 
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 E, por fim, na terceira e última seção, todo o desenvolvimento conceitual da 

segunda seção será utilizado para compor argumentos que sustentarão o monismo e o 

pluralismo definidos na primeira seção. O intuito desta seção é mostrar que ambas as 

posições podem ser sustentadas através de linhas argumentativas que partem de noções 

diferentes de distinção real. 
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PRIMEIRA SEÇÃO 

 

Apresentação 

 

Em seu Dicionário Descartes, ao comentar sobre o termo corpo
1
, John 

Cottingham adverte que como não há artigos definidos e indefinidos em latim, a 

tradução do termo original corpus nas obras de Descartes se torna um tanto complicada. 

Os diferentes contextos no qual o termo aparece às vezes sugerem que corpus se refere 

a «corpo em geral», isto é, à substância corpórea e, às vezes sugerem, de maneira mais 

comum, que corpus se refere a um corpo individual, isto é, a um objeto particular. No 

primeiro caso, corpus se refere ao corpo em geral que é a essência do universo físico, ou 

seja, uma substância corpórea única e indefinida em três dimensões que constitui todo o 

universo físico. Esse sentido do termo é ilustrado, por exemplo, nos Princípios, II, 

artigo 4, onde Descartes afirma que «a natureza da matéria, ou do corpo considerado em 

geral... consiste unicamente em ser algo extenso em comprimento, largura e 

profundidade»
2
. Já no segundo caso, corpus designa um corpo individual qualquer 

(como uma pedra, uma mão ou um planeta, por exemplo). Tal acepção mais comum do 

termo pode ser verificada, por exemplo, nos Princípios, II, art. 11, onde Descartes 

aponta uma pedra como sendo exemplo de um corpo: «para discernirmos melhor a 

verdadeira ideia que temos do corpo, tomemos por exemplo uma pedra»
3
. 

A implicação mais interessante da ambiguidade do termo corpus encontra-se na 

ideia de que, se por um lado o sentido de corpo considerado em geral não apresenta 

qualquer dificuldade interpretativa por se tratar da substância corpórea, por outro lado, o 

sentido de corpo individual permanece vago no que diz respeito ao seu status 

ontológico. Afinal, podemos nos perguntar se os corpos individuais seriam também 

substâncias ou não. 

 

                                                           
1
 COTTINGHAM, John. Dicionário Descartes. Tradução de Helena Martins; revisão técnica, Ethel 

Alvarenga; consultoria, Raul Landim. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1995. PP. 44, 45. 
2
 Gama, Princípios, II, art. 4. AT, VIII, 42; CSM, I, 224. 

3
 Gama, Princípios, II, art. 11. AT, VIII, 46; CSM, I, 227. 
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Objetivo 

 

A indagação acerca do termo corpus mostrou que nas obras de Descartes é 

possível encontrar dois sentidos desse termo: o primeiro se refere ao corpo tomado em 

geral e o segundo se refere aos corpos individuais. Admitindo esses dois sentidos, 

vimos que no primeiro deles o status ontológico é determinado, pois o corpo tomado em 

geral nada mais é do que a substância corporal. Entretanto, no segundo sentido, o status 

ontológico dos corpos individuais não é determinado, de modo que, hipoteticamente, os 

corpos individuais podem ser substâncias ou não. Chegamos assim a uma questão 

central: qual deve ser o status ontológico dos corpos individuais na filosofia cartesiana? 

Existem apenas duas alternativas de resposta para a nossa questão central, a 

saber: ou os corpos individuais não são substâncias, ou os corpos individuais são 

substâncias. Essa disjunção aparentemente trivial é na verdade constituída de duas 

proposições que representam as hipóteses que dividem os comentadores de Descartes. A 

primeira hipótese consiste na afirmação de que os corpos individuais não são 

substâncias e essa posição é conhecida como o monismo da substância extensa. A 

segunda hipótese consiste na afirmação de que os corpos individuais são substâncias e 

essa posição é conhecida como o pluralismo da substância extensa. 

 O objetivo do presente trabalho é analisar a plausibilidade do monismo e do 

pluralismo enquanto respostas ao problema dos corpos individuais. Para realizar este 

intuito, nesta primeira seção, definirei ambas as posições interpretativas e apresentarei 

de forma crítica as passagens textuais de Descartes que são usualmente utilizadas pelos 

comentadores para suas posições. 
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1. As duas interpretações da substância extensa 

 

Nesta seção, apresentaremos as duas interpretações acerca da substância extensa: 

o monismo e o pluralismo. Para cada posição daremos uma definição e comentaremos 

criticamente as passagens textuais que as fundamentam. 

 

1.1. A interpretação monista 

 

Por monismo entende-se que há apenas uma única substância indefinidamente 

extensa que compõe todo o universo físico. Para o monismo, ou a extensão não pode ser 

dividida em partes
4
, ou as partes da extensão única são seus modos. 

Não são muitas as passagens textuais de que dispõem os monistas para a defesa 

de sua interpretação, entretanto, encontram-se certos trechos do texto cartesiano em que 

o monismo parece ser enunciado. 

a) Nos Princípios, II, artigo 23, por exemplo, Descartes afirma que «só há uma 

matéria em todo o universo e só a conhecemos porque é extensa» 
5
. Isto é, pode ser que 

a matéria que compõe todo o universo seja única não só no sentido de ser de um mesmo 

tipo, ou seja, extensa, mas ela também pode ser única no sentido de ser numericamente 

a mesma. Em acréscimo, cumpre observar que o título do artigo 23 diz: «Todas as 

variedades presentes na matéria ou a diversidade das suas partes dependem do 

movimento das suas partes»
6
, portanto, tudo o que no mundo físico pode ser observado 

enquanto pluralidade de tamanhos, figuras, cores e números é, na verdade uma 

pluralidade superficial provocada pelo movimento que não altera a unidade essencial da 

substância extensa. O germe dessa ideia pode ser identificado na leitura usual que se faz da 

passagem do pedaço de cera, encontrada na Segunda Meditação. Nessa passagem, diz 

Descartes: 

                                                           
4
 Partes de extensão são a mesma coisa que corpos individuais e são também o mesmo que corpos 

particulares, esses termos são utilizados de modo intercambiável nesse trabalho. 
5
 Gama, Princípios, II, art. 23. AT, VIII, 52. 

6
 Idem. 
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Tomemos, por exemplo, este pedaço de cera que acaba de ser tirado da colmeia: ele não 

perdeu ainda a doçura do mel que continha, retém ainda algo do odor das flores de que 

foi recolhido; sua cor, sua figura, sua grandeza, são patentes; é duro, é frio, tocamo-lo e, 

se nele batermos, produzirá algum som. Enfim, todas as coisas que podem distintamente 

fazer conhecer um corpo encontram-se neste. Mas eis que, enquanto falo, é aproximado 

do fogo: o que nele restava de sabor exala-se, o odor se esvai, sua cor se modifica, sua 

figura se altera, sua grandeza aumenta, ele torna-se líquido, esquenta-se, mal o podemos 

tocar e, embora nele batamos, nenhum som produzirá. A mesma cera permanece após 

essa modificação? Cumpre confessar que permanece: e ninguém o pode negar. O que é, 

pois, que se conhecia deste pedaço de cera com tanta distinção? Certamente não pode 

ser nada de tudo o que notei nela por intermédio dos sentidos, posto que todas as coisas 

que se apresentavam ao paladar, ao olfato, ou à visão, ou ao tato, ou à audição, 

encontram-se mudadas e, no entanto, a mesma cera permanece. Talvez fosse como 

penso atualmente, a saber, que a cera não era nem essa doçura do mel, nem esse 

agradável odor das flores, nem essa brancura, nem essa figura, nem esse som, mas 

somente um corpo que um pouco antes me aparecia sob certas formas e que agora se faz 

notar sob outras. Mas o que será, falando precisamente, que eu imagino quando a 

concebo dessa maneira? Consideremo-lo atentamente e, afastando todas as coisas que 

não pertencem à cera, vejamos o que resta. Certamente nada permanece senão algo de 

extenso
7
. 

 

A proximidade que desejo traçar entre as passagens anteriores está apenas na 

identificação de que toda mudança submetida nos corpos apenas acontece no nível 

superficial e não no nível essencial, que é sempre somente extensão. 

b) Já nos Princípios, II, artigo 10, Descartes sustenta que as noções comuns que 

temos de espaço e corpo são, na verdade, uma mesma coisa extensa: «a mesma extensão 

em comprimento, largura e profundidade que constitui o espaço também constitui o 

corpo [corpus]» 
8
. Para Descartes, a distinção que fazemos comumente entre espaço e 

corpo é apenas uma distinção que existe no pensamento e não no mundo tal como ele 

realmente é. A igualdade de essência que existe entre espaço e matéria é consequência 

direta da eleição da extensão numérica como a essência do mundo físico, pois tanto o 

espaço quanto a matéria possuem sempre um comprimento, uma largura e uma altura. A 

ambiguidade do termo corpus não prejudica e nem favorece o monismo nessa 

passagem, pois independente do status ontológico em questão, corpus para todos os 

casos é essencialmente extensão. 

c) A extensão única, da qual o mundo é constituído, é também indefinida, pois 

não há fim no espaço que ela ocupa, ou melhor, no espaço que ela própria é. Isso é 

                                                           
7
 Guinsburg e Prado Junior. Col. Os Pensadores, XV. São Paulo: Editora Abril cultural, 1973, p. 104. AT, 

VII, 30, 31. 
8
 Gama, Princípios, II, art. 10. AT, VIII, 45. 
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verdadeiro e necessário, pois seria contraditório admitir um espaço vazio, visto que, 

dado por definição que espaço é extensão, então admitir um espaço que fosse vazio 

seria o mesmo que admitir um espaço que não fosse extenso, ou ainda, uma extensão 

não extensa. Nesse sentido, afirma Descartes nos Princípios, II, artigos 21 e 22, «este 

mundo, ou a matéria extensa de que o universo é composto, não tem limites» e «a 

matéria, cuja natureza consiste unicamente em ser uma coisa extensa, ocupa agora todos 

os espaços imagináveis» 
9
. Em acréscimo, Descartes diz ainda no artigo 21 que « a ideia 

de extensão que concebemos, seja em que espaço for, é a verdadeira ideia que devemos 

ter do corpo [substantiae corporeae]». A versão portuguesa dos Princípios traduz o 

termo substância corporal por corpo, reforçando assim o uso do primeiro sentido do 

termo corpus apontado na introdução. Tal sentido do termo favorece o monismo, 

embora nesse caso a ambiguidade tenha sido provocada pela escolha feita na tradução. 

d) Há também a Carta a Villebressieu do verão de 1631, nela Descartes descreve 

como o pensamento de Villebressieu acerca do mundo físico é compatível com o seu. 

Ao fazer isso, Descartes afirma novamente a unidade da extensão e a homogeneidade 

essencial que existe nos diferentes elementos que compõem o universo: 

 

Parece-me mesmo que vós já descobristes generalidades sobre a natureza, como: que há 

apenas uma única substância material, que recebe de um agente externo a ação ou o 

meio de se mover localmente, de onde ela tira diversas figuras ou modos, que a tornam 

tal que nós a vemos nesses primeiros compostos que chamamos os Elementos. Além 

disso, vós observastes que a natureza desses Elementos ou primeiros compostos, 

chamados Terra, Água, Ar e Fogo, consiste apenas na diferença dos fragmentos ou 

pequenas e grosseiras partes desta matéria, que muda todos os dias de um em outro, 

pelo calor e o movimento, das grosseiras em sutis; ou em ignóbeis, isto é, de sutis em 

grosseiras, quando a ação do calor e do movimento vem a faltar. Que da primeira 

combinação desses quatro primeiros resulta uma mistura, que poderia ser chamada o 

quinto Elemento, o que vós chamais princípios, ou o mais nobre preparo dos elementos, 

visto que ela é, vós dizeis, uma semente produtiva ou uma vida material que se 

especifica em todos os tipos desses nobres indivíduos particulares que são sem dúvida o 

objeto de nossa admiração. Eu estou de resto muito satisfeito de vosso sentimento, 

quando vós me dizeis que os quatro elementos que forneceram a matéria, e o quinto que 

resulta deles, se transformaram tanto todos os cinco neste sujeito, que nenhum deles é 

mais o que era, mas que todos juntos são ou o animal, ou a planta, ou o mineral. O que 

se encaixa muito com a minha maneira de filosofar, e se conforma maravilhosamente 

com todas as experiências mecânicas que eu fiz na natureza sobre este assunto
10

. 

                                                           
9
 Gama, Princípios, II, arts. 21 e 22. AT, VIII, 52; CSM, I, 232. 

10
 Alquié, I, p. 295-296. AT, I, 216-217. O texto original é: «Il me semble même que vous avez déjà 

découvert des généralités de la nature, comme: qu’il n’y a qu’une seule substance matérielle, qui reçoit 

d’un agent externe l’action ou le moyen de se mouvoir localement, d’où elle tire diverses figures ou 
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e) A base textual mais forte para a defesa do monismo encontra-se no Resumo 

das Meditações. Nesse texto, Descartes explica a diferença que há entre o corpo e a 

alma do homem. Para isso, primeiro Descartes afirma que todas as substâncias são 

incorruptíveis, pois sua existência depende apenas de Deus. Em seguida, o corpo 

«tomado em geral» é classificado como uma substância – portanto, como algo 

incorruptível – e é contrastado com o corpo humano, isto é, um composto de membros e 

acidentes. O corpo tomado em geral é uma substância, mas o corpo humano (leia-se, 

qualquer corpo singular) não é uma substância. O corpo humano, esse composto 

passível de corrupção, é então contrastado com a alma, uma substância «pura», a fim de 

que se chegue à conclusão de que a alma pode ser incorruptível e que, portanto, ela 

subsiste à morte do corpo. Nas palavras de Descartes: 

 

primeiramente, a fim de saber que, em geral, todas as substâncias, isto é, todas as coisas 

que não podem existir sem serem criadas por Deus, são por sua natureza incorruptíveis 

e jamais podem cessar de ser, caso não sejam reduzidas a nada por este mesmo Deus 

que lhes queira negar seu concurso ordinário. E, em seguida, a fim de que se note que o 

corpo, tomado em geral, é uma substância, razão pela qual também ele não perece de 

modo algum; mas que o corpo humano, na medida em que difere dos outros corpos, não 

é formado e composto senão de certa configuração de membros e outros acidentes 

semelhantes; e a alma humana, ao contrário, não é assim composta de quaisquer 

acidentes, mas é uma pura substância. Pois, ainda que todos os seus acidentes se 

modifiquem, por exemplo, que ela conceba certas coisas, que ela queira outras, que ela 

sinta outras, etc., é, no entanto, sempre a mesma alma; ao passo que o corpo humano 

não mais é o mesmo pelo simples fato de se encontrar mudada a figura de alguma de 

suas partes. Donde se segue que o corpo humano pode facilmente perecer, mas que o 

espírito ou a alma do homem (o que eu absolutamente não distingo) é imortal por sua 

natureza. 
11

 

 

                                                                                                                                                                          
modes, qui la rendent telle que nous la voyons dans ces premiers composés que l’on appelle les Éléments. 

De plus vous avez remarqué que la nature de ces Éléments ou premiers composés, appelés Terre, Eau, Air 

et Feu, ne consiste que dans la différence des fragments ou petites et grosses parties de cette matière, qui 

change journellement de l’un en l’autre, par le chaud et le mouvement, des grossières en subtiles; ou en 

ignobles, c’est-à-dire de subtiles en grossières, lorsque l’action du chaud et du mouvement vient à 

manquer. Que de la première mixtion de ces quatre premiers il résulte un mélange, qui pourrait être 

appelé le cinquième Élément, ce que vous appelez principes, ou la plus noble préparation des éléments, 

puisqu’elle est, dites-vous, une semence productive ou une vie matérielle qui se spécifie en toutes sortes 

de ces nobles individus particuliers qui sont sans contredit l’objet de notre admiration. Je suis au reste fort 

satisfait de votre sentiment, lorsque vous me dites que les quatre éléments qui ont fourni la matière, et le 

cinquième qui en résulte, se sont tellement changés tous cinq dans ce sujet, qu’aucun d’eux n’est plus ce 

qu’il était, mais que tous ensemble sont ou l’animal, ou la plante, ou le minéral. Ce qui cadre beaucoup 

avec ma manière de philosopher, et qui revient merveilleusement à toutes les expériences mécaniques que 

j’ai faites de la nature sur ce sujet». 
11

 Guinsburg e Prado Junior. Col. Os Pensadores, XV. São Paulo: Editora Abril cultural, 1973, p. 88. AT, 

VII, 14. 
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 A leitura mais natural dessa passagem do Resumo parece ser aquela em que o 

monismo é favorecido. Tanto é assim, que essa passagem constitui uma base textual 

forte para a defesa da interpretação monista. Opositores que desejam descreditar o 

monismo ou que desejam tornar o pluralismo consistente com o sistema cartesiano 

tentam interpretar o texto do Resumo de modo a enfraquecer seu teor monista; qualquer 

que seja o caso, alguma consideração deve ser dada. Como é meu objetivo argumentar a 

favor da plausibilidade tanto do monismo quanto do pluralismo, apresentarei a seguir os 

diferentes enfoques dados até agora à passagem do Resumo. Começarei com a leitura 

monista da passagem e apresentarei em seguida duas tentativas de leitura pluralistas da 

mesma citação.  

O primeiro enfoque dado à passagem do Resumo, que eu entendo como a leitura 

mais natural, interpreta que a expressão «corpo tomado em geral» corresponde ao 

primeiro sentido de corpus, isto é, se refere ao corpo em geral que é a essência do 

universo físico, ou seja, uma substância corpórea única e indefinida em três dimensões 

que constitui todo o universo físico. Ainda de acordo com essa leitura, o «corpo tomado 

em geral» é colocado em contraste com o corpo humano segundo um critério de 

corruptibilidade: a substância corpórea seria incorruptível enquanto que o corpo 

individual seria corruptível. O corpo humano é interpretado como sendo um exemplo de 

um corpo individual qualquer e os corpos individuais são caracterizados como meros 

compostos acidentais corruptíveis. Tais compostos corruptíveis não podem ser 

considerados substâncias e por isso eles estão na passagem em contraste com a 

substância pensante que é uma «pura substância» e com a substância corpórea que é 

incorruptível. O resultado dessa leitura é que Descartes parece afirmar o monismo da 

substância extensa ao negar o status de substância aos corpos individuais. 

Por outro lado, de modo contrário, o segundo enfoque dado à passagem do 

Resumo fará com que o pluralismo possa ser sustentado, ainda que alguns 

desdobramentos teóricos precisem ser feitos ao longo do caminho. Tad Schmaltz é um 

comentador que leva a sério o critério de incorruptibilidade no Resumo para atribuição 

de substancialidade. Por considerar esse critério como forte o suficiente, Schmaltz foi 

obrigado a excluir, por consequência, os corpos particulares da categoria cartesiana de 
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substância, sem que, surpreendentemente, ele não precise aceitar o monismo e consiga 

salvaguardar tese pluralista.  

Em seu artigo Descartes on Extension of Space and Time, Schmaltz chama a 

atenção para a ideia de que não é totalmente claro que a expressão «corpo tomado em 

geral» do Resumo se refira a uma única substância extensa
12

. Schmaltz argumenta que 

em outros textos Descartes faz uso de expressões semelhantes para se referir a partes 

delimitadas da extensão. Por exemplo, nos Princípios, II, artigo 12, a expressão 

«extensão em geral» se refere a partes delimitadas da extensão concebidas 

genericamente. 

 

É verdade que há diferenças na nossa maneira de pensar, pois se tirarmos uma pedra do 

espaço ou do lugar onde estava, entendemos que retirámos a extensão desta pedra 

porque as consideramos inseparáveis uma da outra. Apesar de tudo, pensamos que a 

mesma extensão do lugar onde estava a pedra se manteve – se bem que o lugar que 

antes ocupava tenha estado preenchido por madeira, água, ar ou por qualquer corpo, ou 

até que nos parecesse vazio, dado que consideramos a extensão em geral, parecendo-

nos que a mesma pode estender-se às pedras, à madeira, à água, ao ar e a todos os 

corpos e também ao vazio, se o houver, no caso de ela ter a mesma grandeza e figura 

que antes – e que conserve a mesma posição relativamente aos corpos externos que 

determinam este espaço
13

. 

 

 

Outra ocorrência pode ser encontrada na carta a Mesland de 9 de fevereiro de 

1645, onde a expressão «corpo em geral» se refere a uma parte determinada da 

extensão, isto é, a um corpo qualquer em particular
14

. Entretanto, Schmaltz sustenta que 

o «corpo tomado em geral» do Resumo não possui o mesmo significado que a expressão 

semelhante da carta a Mesland. Pois, enquanto na carta Descartes sustenta que o «corpo 

em geral» não é mais o mesmo se uma parte dele for removida, e sendo assim que ele é 

corruptível; no Resumo, contrariamente, ele traça uma distinção entre a 

incorruptibilidade do «corpo tomado em geral» e a corruptibilidade do corpo humano, o 

que impede que as expressões queiram dizer o mesmo, embora elas sejam semelhantes 

nos dois textos
15

. 

                                                           
12

 SCHMALTZ, Tad M. Descartes on Extension of Space and Time. Analytica, Rio de Janeiro, v. 13, n, 2, 

p. 113-147, 2009. Ver p. 121.   
13

 Gama, Princípios, II, art. 12. AT, II, 70-71. Grifo meu. 
14

 «quand nous parlons d’un corps en général, nous entendons une partie déterminée de la matière». 

Alquié, III, p. 547. AT, IV, 166. Grifo meu. 
15

 SCHMALTZ, 2009, p. 118-121. 
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Para Skirry, um dos intérpretes pluralistas, o «corpo tomado em geral» do 

Resumo deve ser concebido como designando um mero modo de pensar os corpos 

particulares genericamente
16

. Esse mesmo sentido, segundo ele, pode ser encontrado 

nos Princípios, I, artigo 58, onde Descartes afirma que a ideia do número, na medida em 

que pode ser aplicada a todas as coisas numeradas, representa o número «tomado em 

geral», diz Descartes: «Assim também o número, quando é considerado não em 

quaisquer coisas criadas, mas apenas em abstrato, ou em geral, é só um modo de pensar, 

assim como tudo o mais que chamamos de universais»
17

. Skirry sustenta que da mesma 

forma que a ideia geral do número pode ser separada ou abstraída de uma coisa 

numerada em particular e ser aplicada ao conjunto das coisas numeradas, a ideia do 

«corpo tomado em geral», enquanto ideia da extensão em geral, pode ser separada ou 

abstraída de uma coisa extensa em particular, e ser aplicada ao conjunto das coisas 

extensas. Assim, segundo Skirry, o uso da expressão «corpo tomado em geral» no 

Resumo se refere ao corpo no sentido geral do termo, a saber, no sentido de ser uma 

coisa extensa qualquer.  

Contudo, contrariamente a Skirry, Schmaltz argumenta que o «corpo tomado em 

geral» do Resumo deve ser considerado como significando uma extensão específica 

atual, que é incorruptível, e neste sentido Descartes o opõe ao corpo humano que, 

embora também seja uma extensão específica atual, é corruptível. A alternativa 

apresentada por Schmaltz é que a extensão específica atual e incorruptível do Resumo 

seja compreendida como se referindo a uma pluralidade de partes substanciais. Essas 

partes, para Schmaltz, seriam diferentes dos corpos particulares, no sentido de que os 

corpos seriam individuados pelo movimento, sujeitos a mudanças e, portanto, 

corruptíveis, como é o caso do corpo humano, ao passo que as partes não seriam 

individualizadas pelo movimento, e tampouco sujeitas a mudanças, visto que elas 

seriam incorruptíveis.
18

 

De acordo com Schmaltz, o «corpo tomado em geral» do Resumo poderia ser um 

híbrido posicionado entre a «extensão em geral» dos Princípios e o «corpo em geral» da 

                                                           
16

 SKIRRY, Justin. Descartes and the Metaphysics of Human Nature. London, New York: Continuum, 

2005. Ver p. 73. 
17

 Almeida, Princípios, I, art. 58. AT, VIII, 27. Conferir também Almeida, Princípios, I, art. 59. AT, VIII, 

28. 
18

 Não pretendo expor detalhadamente a leitura de Schmaltz, pois para meus objetivos específicos basta 

saber que a passagem do Resumo pode ser lida de forma pluralista. 
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carta a Mesland. Ele teria em comum com a «extensão em geral» dos Princípios o fato 

de que eles não seriam individualizados pelo movimento, e sob esse aspecto eles se 

distinguiriam do «corpo em geral» da carta a Mesland. Porém, ele teria em comum com 

o «corpo em geral» da carta a Mesland o fato de que eles possuiriam uma extensão 

específica e atual, e sob esse aspecto eles se distinguiriam da «extensão em geral» dos 

Princípios, que seria um modo do pensamento. Desse modo, Schmaltz acredita que 

Descartes admite no Resumo a existência de partes da extensão, realmente distintas e 

incorruptíveis (ou seja, substâncias), que não são modos do pensamento, porque 

possuem uma existência atual, mas se distinguem de corpos particulares, no sentido de 

que estes, por serem individuados pelo movimento, são corruptíveis
19

. Schmaltz monta 

a seguinte tabela para ilustrar e organizar sua leitura
20

: 

 

A interpretação de Schmaltz sugere, portanto, que as partes da extensão são 

curiosamente distintas de corpos particulares. Embora Descartes diga em muitos textos 

que pedras, roupas e a mão de um homem, são substâncias
21

, Schmaltz propõe que tais 

entidades são sujeitos substanciais apenas no sentido de que elas são compostas de 

sujeitos ainda mais simples, que são eles mesmos substâncias, no sentido que acarreta 

incorruptibilidade. Assim, na tentativa de compatibilizar o texto do Resumo, que 

representa uma forte base textual para a defesa da tese monista, com uma leitura 

pluralista da substância extensa cartesiana, Schmaltz admite a existência de partes 

substanciais da extensão, partes estas que envolvem a incorruptibilidade requerida para 

o conceito de substância. Para Schmaltz, portanto, é possível manter a tese de que 

Descartes admite uma pluralidade de substâncias extensas. 

                                                           
19

 SCHMALTZ, 2009, p. 121-123.  
20

 Esta tabela se encontra em Ibid., p. 123.   
21

 Veremos na seção dedicada ao pluralismo. 
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Há ainda uma segunda possibilidade de leitura para o enfoque pluralista da 

passagem do Resumo das Meditações. Essa nova alternativa de leitura se distingue da 

anterior, na medida em que, enquanto a outra levava a sério o critério de 

incorruptibilidade para determinar a substancialidade, esta admite a possibilidade de 

substâncias corruptíveis. Essa nova resposta, que podemos encontrar na interpretação 

pluralista de Alice Sowaal
22

 é a visão de que na passagem do Resumo ainda haveria 

espaço para que corpos particulares fossem considerados substâncias, embora em um 

sentido mais fraco de substancialidade. Segundo essas interpretações, tais entidades não 

seriam puras substâncias incorruptíveis, como as almas e a totalidade do universo 

extenso, mas seriam substâncias impuras e corruptíveis. 

Para Sowaal, por exemplo, Descartes estaria comprometido com três graus de 

substancialidade: existe a substância de primeiro grau que é Deus; as substâncias de 

segundo grau, que são a substância pensante e a substância corpórea única e indefinida; 

e, por fim, as substâncias de terceiro grau que são os corpos particulares. Tal critério é 

fundamentado nos diferentes graus de independência apresentado pelos diferentes tipos 

de substâncias.
23

 

No Resumo, Descartes traça claramente uma distinção entre a incorruptibilidade 

do «corpo tomado em geral» e da substância pensante com a corruptibilidade do corpo 

humano. Descartes chega a chamar de substâncias puras o pensamento e o «corpo 

tomado em geral», pois estes são incorruptíveis, e opõe a eles os corpos particulares que 

são corruptíveis e que os monistas classificam apenas como não-substâncias. Mas e se a 

oposição em questão não for entre o par [substância x não-substância] e for, talvez, 

entre o par [substância pura x substância impura]? Segundo Sowaal, o par de opostos 

que está em jogo na passagem do Resumo é este último e, através dele, é possível 

salvaguardar o pluralismo. 

Admitindo o par de opostos [substância pura x substância impura], é possível 

salvaguardar a hipótese pluralista, na medida em que se admite que as substâncias puras 

(substâncias incorruptíveis por uma mudança das partes) correspondem à substância 

pensante e à substância extensa de segundo grau e que as substâncias impuras 

                                                           
22

 SOWAAL, Alice. Cartesian Bodies. Canadian Journal of Philosophy, Canadá, v. 34, n. 2, Texas, p. 

217-240, 2004.  
23

 Idem. Ver p.222 – 227 (Primary, secondary, and tertiary substances). 
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(substâncias corruptíveis por uma mudança das partes) correspondem aos corpos 

humanos e não humanos. Para Sowaal, com essa distinção entre substâncias puras e 

impuras, Descartes abre espaço para um sentido terciário de substância que se aplica a 

coisas corruptíveis e dependentes, ou seja: corpos particulares. 

 

Conclusão parcial 

 

Para o monismo é necessário que exista apenas uma substância corpórea única e 

indefinida em três dimensões que constitua todo o universo físico. Acredito ter 

mostrado que o monismo conta com boas passagens textuais a seu favor e que, no que 

diz respeito ao texto do Resumo das Meditações, a interpretação monista é a que melhor 

se encaixa, na medida em que ela é a que menos necessita de desenvolvimentos teóricos 

quando comparada às alternativas pluralistas. Em acréscimo, a ambiguidade possível do 

termo corpus não apresentou nenhum prejuízo a nenhuma das passagens analisadas. 
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1.2. A interpretação pluralista 

 

Por pluralismo entende-se que existe não uma, mas várias substâncias extensas 

no universo físico. Para o pluralismo, cada parte extensa do mundo é uma substância. 

Muitas passagens são encontradas no texto cartesiano para a defesa do 

pluralismo. De modo geral, os textos encontrados tanto (I) nomeiam corpos particulares 

como substâncias como também (II) sustentam que partes da extensão não são modos, 

mas substâncias em si mesmas. 

(I) Primeiramente, dentre os textos em que Descartes chama corpos particulares 

de substâncias, temos: 

a) a Terceira Meditação, onde Descartes diz que uma pedra é uma substância:  

 

Pois, quando penso que a pedra é uma substância, ou uma coisa que é por si capaz de 

existir, e em seguida que sou uma substância, embora eu conceba de fato que sou uma 

coisa pensante e não extensa, e que a pedra, ao contrário, é uma coisa extensa e não 

pensante, e que, assim, entre essas duas concepções há uma notável diferença, elas 

parecem, todavia, concordar na medida em que representam substâncias
24

. 

 

No contexto da Terceira Meditação onde a citação acima aparece, Descartes está 

avaliando especificamente se o sujeito cognoscitivo pode ser a causa das ideias claras e 

distintas que ele próprio tem acerca das coisas corporais. Em sua análise, esse sujeito 

descobre que ele poderia ser a causa da sua ideia de substância extensa, pois, uma vez 

que ele se reconhece clara e distintamente como uma substância pensante, ele pode, 

através de uma abstração da ideia de substância que ele tem de si mesmo vir a conhecer 

clara e distintamente outro tipo de substância que como ele é algo independente, mas 

que, ao contrário dele, é uma substância extensa e não-pensante. Quanto ao fato de que 

o sujeito pensante pode ser causa de sua ideia de pedra, por exemplo, isso se explica, 

pois tanto a substância pensante quanto a substância extensa possuem o mesmo grau de 

realidade uma da outra. 

                                                           
24

 Guinsburg e Prado Junior. Col. Os Pensadores, XV. São Paulo: Editora Abril cultural, 1973, p. 115. 

AT, VII, 44. 
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A objeção que pode ser feita ao uso dessa passagem para a defesa do pluralismo 

consiste em que toda a argumentação acima ocorre antes da prova da existência de 

Deus, por causa disso, muitos leitores poderiam apontar que a validade das ideias claras 

e distintas do sujeito pensante ainda não tinha sido assegurada pela prova da existência 

de um Deus veraz
25

. Contudo, essa objeção precisaria ser muito bem fundamentada 

antes de ser válida e, ainda que fosse válida, os pluralistas poderiam concedê-la de bom 

grado, visto que eles dispõem de outras passagens semelhantes de igual ou maior valor. 

b) Ainda se valendo de uma pedra como exemplo, Descartes, nos Princípios, I, 

artigo 61, volta a se referir à pedra como uma substância, desta vez dotada de modos:  

 

A segunda [distinção modal], porém é conhecida a partir da consideração de que 

podemos, é verdade, chegar ao conhecimento de um modo sem o outro e vice-versa; 

mas não [ao conhecimento] de um ou outro sem a mesma substância a que são 

inerentes. Assim, por exemplo, se uma pedra é movida e é quadrada, posso, é verdade, 

entender sua figura quadrada sem o movimento; e, vice-versa, seu movimento sem a 

figura quadrada; mas não posso entender esse movimento, nem essa figura sem a 

substância da pedra 
26. 

 

Bem mais interessante que a passagem anterior é esta em que Descartes, através 

de um exemplo, não só caracteriza a pedra como uma substância, mas também, 

identifica a pedra como sujeito de inerência de modos. O exemplo da pedra aparece no 

contexto específico da ilustração do segundo tipo de distinção modal. Por definição, a 

distinção modal é aquela que acontece entre uma substância e os seus modos, essa 

distinção se caracteriza pela dependência unilateral que um modo tem com a substância 

na qual ele inere e na independência que a substância tem para com os seus modos. 

Descartes identifica a pedra a uma substância dotada dos modos da figura quadrada e do 

movimento. Ele não identifica a pedra a um modo no seu exemplo, e poderia muito bem 

fazê-lo se assim desejasse. Na substância da pedra inerem os modos da figura e do 

movimento e sem a substância da pedra tais modos não poderiam existir. 

                                                           
25

 Essa objeção depende muito da maneira como cada um entende o problema clássico do círculo 

cartesiano, mais especificamente, de como cada um entende o estatuto das ideias claras e distintas antes 

da prova da existência de Deus. 
26

 Almeida, Princípios, I, art. 61. AT, VIII, 24. 
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Vale observar também que, provavelmente, Schmaltz interpretaria essa 

«substância da pedra» como a sua «substância específica», isto é, como a parte 

específica do corpo da pedra que encerra sua substancialidade. Já Sowaal não veria 

problema em conferir diretamente à pedra, isto é, à substância extensa de terceiro grau, 

a inerência dos seus modos. 

c) Descartes, nas Respostas às Quartas Objeções, também se refere a uma mão 

como uma substância, quer ela seja considerada como parte de um corpo, quer ela seja 

considerada em si mesma: 

 

Assim, uma mão é uma substância incompleta quando está em referência ao corpo 

[corpus] do qual ela é uma parte; mas é uma substância completa quando é considerada 

em si mesma. E, da mesma forma, a mente e o corpo [corpus] são substâncias 

incompletas quando vistas em referência ao homem que elas compõem; mas, se 

consideradas em si mesmas são substâncias completas
27

. 

 

Na passagem em questão, Descartes esclarece a um objetor acerca do sentido 

preciso em que uma substância pode ser dita incompleta. Das duas maneiras de chamar 

uma substância de incompleta, uma é rejeitada por Descartes e outra é admitida. A 

forma rejeitada por Descartes é aquela em que substância incompleta quer dizer algo 

que não tem o poder de subsistir por si só, já a forma aceita por Descartes é aquela em 

que o adjetivo ‘incompleto’ quer dizer apenas que a substância em questão faz parte de 

outra substância com a qual compõe uma unidade. Como exemplo dessa ideia, 

Descartes argumenta que uma mão é uma substância incompleta quando vista em 

referência ao corpo humano ou animal do qual ela é apenas uma das partes, e é, ao 

mesmo tempo, quando considerada em si mesma, uma substância completa. O mesmo é 

valido para as substâncias pensante e extensa quando pensadas em relação ao ser 

humano do qual fazem parte e quando pensadas em si mesmas. 

                                                           
27

 AT, IX, 173, tradução minha. O texto original é: « Ainsi la main est une substance incomplète, si vous 

la rapportez à tout le corps dont elle est partie; mais si vous la considérez toute seule, elle est une 

substance complete. Et pareillement l'esprit et le corps sont des substances incomplètes, lorsqu'ils sont 

rapportés à l'homme qu'ils composent; mais étant considérés séparément, ils sont des substances 

complètes». 
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O termo corpus aparece nessa passagem, mas devido ao contexto, acredito que 

não há brecha para ambiguidade, sobrando apenas o sentido do termo admitido no 

comentário acima, a saber: o de substância corpórea particular. 

d) Por fim, cito um trecho das Respostas às Sextas Objeções e outro do 

Comentário acerca de um certo cartaz, onde, respectivamente, Descartes considera os 

ossos e a carne de um animal e também as roupas de um homem como substâncias. Tais 

passagens apenas fazem coro às passagens anteriores de mesmo teor, escreve Descartes: 

«da substância que consideramos sob a forma de um osso, e daquela que consideramos 

sob a forma da carne» 
28

 e «Assim, um homem vestido pode ser considerado como um 

composto de homem e roupas. Mas, embora roupas sejam substâncias, com relação ao 

homem, o fato de estar vestido é meramente um modo» 
29

. 

(II) Em segundo lugar, há os textos em que Descartes sustenta que partes da 

extensão são substâncias realmente distintas em si mesmas. 

a) Por exemplo, nos Princípios, I, artigo 60, enquanto explica a distinção real, 

Descartes afirma que duas partes quaisquer da extensão que pudermos delimitar no 

nosso pensamento serão duas partes realmente distintas (ou seja, substâncias), nas 

palavras de Descartes: 

 

Com efeito, vindo a conhecer Deus, estamos certos de que ele pode fazer tudo o que 

entendemos distintamente, de tal sorte que, por exemplo, pelo simples fato de já termos 

a ideia da substância extensa, ou corpórea, embora não saibamos com certeza se uma tal 

coisa verdadeiramente existe, estamos, no entanto, certos de que ela pode existir; e 

também, se existir, que cada uma de suas partes, definida por nós no pensamento, é 

realmente distinta das outras partes da mesma substância
30

. 

 

Para Descartes, a distinção real é, por definição, a distinção que existe entre duas 

ou mais substâncias, isso acontece porque quando um sujeito de conhecimento percebe 

clara e distintamente uma substância, ela se torna para ele um conceito completo e 

existencialmente independente. Dessa forma, a substância pensante ou a substância 

                                                           
28

 Alquié, II, p. 863. AT, IX, 227. O texto original é: «de la substance que nous considérons sous la forme 

d’un os, et de celle que nous considérons sous la forme de chair». 
29

 Rocha, p. 232. Alquié, III, p. 800. AT, VIII, 351. 
30

 Almeida, Princípios, I, art. 60. AT, VIII, 28. 
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extensa e, também, cada parte da substância extensa são realmente distintas umas das 

outras, pois encerram em si mesmas tudo o que são e excluem de sua essência tudo o 

que não são. 

Para o pluralismo especificamente, a importância dessa passagem está na 

afirmação de que cada corpo particular, ou parte de extensão, é uma substância 

realmente distinta de qualquer outra. 

Uma objeção pode ser colocada acerca do que Descartes quer dizer exatamente 

com parte «definida por nós no pensamento», pois parece estranho que uma mera 

distinção de razão – por exemplo, os limites territoriais de um país – quando aplicada no 

mundo físico tenha a capacidade de substancializar aquela parte de extensão 

mentalmente estipulada. 

b) Ainda nos Princípios, II, artigo 55, Descartes afirma que todas as partículas 

são substâncias: 

 

E não acredito que se possa imaginar um cimento mais adequado para manter unidas as 

partes dos corpos duros do que o próprio repouso. E de que natureza deverá ser? Não 

será uma coisa que subsista por si própria: uma vez que todas as partículas são 

substâncias, por que razão estariam unidas por outras substâncias senão por si próprias? 

Também não será uma qualidade diferente do repouso, porque a única qualidade mais 

contrária ao movimento que pudesse separar estas partes é o repouso que está nelas. 

Mas, além das substâncias e suas qualidades, não conhecemos se há outros gêneros de 

coisas
31. 

 

No artigo em questão, Descartes dá prova da extrema economia de sua teoria 

física. A passagem parece afirmar de modo bem claro que não há nada no mundo físico 

além de extensão e movimento. A explicação da razão de se manterem coesos os corpos 

sólidos recai unicamente no fato de que os corpos sólidos e as partículas que os 

constituem estão em repouso, caso estivessem em movimento, encontrariam, talvez, 

ocasião de se corromperem e se rearranjarem segundo as leis mecânicas do repouso e do 

movimento. 
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Para o pluralismo, a importância da passagem está novamente na maneira clara e 

direta com que Descartes afirma que todas as partículas são substâncias. Por outro lado, 

essa passagem sugere algo que não parece fácil de resolver, pois Descartes abre espaço 

para a ideia de que os corpos particulares, que são substâncias, são também constituídos 

de partículas substanciais. Por um lado, essa noção de partículas substanciais parece 

apontar para a ideia da «extensão específica» de Schmaltz. Entretanto, Schmaltz parece 

requerer que sua «extensão específica» seja incorruptível no corpo em que ela constitui 

a essência. Segundo vejo, Descartes não especifica e nem privilegia uma porção de 

extensão ou de partículas específicas nos corpos. Não cabe a uma «extensão específica» 

a tarefa de substancializar um corpo particular, na verdade, «todas as partículas são 

substâncias» e o fato de que as partículas se mantêm unidas depende apenas da 

influência das leis mecânicas. Para a leitura proposta por Sowaal, pelo menos a 

princípio não há problema, pois por substância extensa de terceiro grau Sowaal entende 

tanto os corpos particulares quanto todas as outras partes de extensão indefinida que 

existem. 

c) Também na Carta a Guibieuf de 19 de janeiro de 1642, Descartes sustenta 

que duas metades de uma parte da extensão, por menor que elas sejam, são substâncias: 

 

Devido a isso somente, eu considero que as duas metades de uma parte da matéria, tão 

pequenas quanto elas possam ser, são duas substâncias completas, e como essa idéia não 

me foi dada por uma compreensão inadequada de abstração, eu concluo certamente que 

elas são realmente divisíveis. 
32

 

 

Entra em ação aqui a noção de parte extensa «definida por nós no pensamento» 

como a vimos anteriormente, uma vez que, a divisibilidade infinita da extensão tem 

fundamento na capacidade mental que um sujeito cognoscitivo tem de conceber a 

extensão como sempre passível de divisão. E todas as partes de extensão, não importam 

quão ínfimas forem, serão sempre substâncias, pois também o sujeito cognoscitivo 

concebe essas partes enquanto completas e, consequentemente, realmente distintas. 

                                                           
32

 Alquié, II, p. 908. AT, III, 477, tradução minha. O texto original é: «Car de cela seul que je considère 

que les deux moitiés d’une partie de matière, tant petite qu’elle puisse être, comme deux substances 
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certainement qu’elles sont réellement divisibles». 
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d) De grande importância para o pluralismo e uma síntese da sua posição é a 

definição VII da Exposição Geométrica: «A substância, que é o sujeito imediato da 

extensão e dos acidentes que pressupõem a extensão, assim como da figura, da situação, 

do movimento local, etc., chama-se corpo [corpus]» 
33

. 

A passagem em questão foi retirada da definição VII da Exposição Geométrica, 

essa definição diz respeito à substância extensa. Seria muito simples se uma passagem 

textual destinada a definir um termo cumprisse sua função e não deixasse brechas para 

dúvidas, no caso em questão, caso não houvesse a já conhecida ambiguidade do termo 

corpus, não haveria, me parece, sequer razão para sustentar o monismo como alternativa 

de leitura. Entretanto, são justamente nas passagens mais determinantes que as dúvidas 

mais se instauram e o caso aqui analisado não é diferente, pois o termo corpus na 

definição VII é tão ambivalente quanto lhe é possível ser. 

Existem duas possibilidades perfeitas de leitura da definição de substância 

extensa: uma delas tende ao monismo, outra ao pluralismo. Qual será a alternativa de 

resposta mais adequada? Será aquela que entende corpus como a substância corpórea, 

ou seja, que se refere ao corpo em geral que é a essência do universo físico; uma 

substância corpórea única e indefinida em três dimensões? Ou será aquela que julga que 

o termo corpus se refere a um corpo individual, isto é, a um objeto particular qualquer, 

como uma pedra ou uma mão, por exemplo? 

Não há meio de determinar qual interpretação merece o posto recorrendo apenas 

à definição acima. A esperança é de que um padrão emerja quanto mais volumosos 

forem os dados de entrada do problema analisado, quero dizer: quanto mais passagens 

forem analisadas e quanto mais os argumentos que sustentam ambas as posições forem 

conhecidos. Nesse meio tempo, cumpre apenas identificar a mesma plausibilidade entre 

o monismo e o pluralismo considerando-se as passagens analisadas. 
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Conclusão parcial 

 

Para o pluralismo, existe não uma, mas várias substâncias extensas no universo 

físico. As passagens textuais que apoiam a hipótese pluralista são maiores em número 

do que as passagens que apoiam o monismo. Não é uma tarefa fácil para o monismo 

encontrar argumentos ou interpretações alternativas para abalar os melhores textos pró-

pluralismo
34

. Acredito ter mostrado que o pluralismo tem boas passagens a seu favor e 

que algumas dessas passagens trazem consigo dificuldades teóricas de compatibilização 

com os tipos de pluralismo que adiantei. 
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SEGUNDA SEÇÃO 

 

Apresentação 

 

Nesta seção, com o objetivo de mostrar que monismo e pluralismo podem ser 

defendidos a partir de argumentos fundamentados na noção cartesiana de distinção real 

(faremos isso na terceira seção), primeiro, apresentaremos dois sentidos de substância, 

depois, mostraremos como esses dois sentidos de substância se relacionam com os dois 

sentidos possíveis de distinção real, em acréscimo, mostraremos também como a noção 

de separabilidade se relaciona com os tipos de distinções reais. 
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1. Dois sentidos de substância 

 

1.1. Substância como algo que é existencialmente independente 

 

Em primeiro lugar, parto do conceito de substância conforme definido por 

Descartes nos Princípios, I, artigo 51. Escreve Descartes: 

 

Quanto aos conteúdos, porém, que consideramos como coisas ou modos de coisas, vale 

a pena examiná-los cada qual separadamente. Por “substância” não podemos entender 

senão a coisa que existe de tal maneira que não precise de nenhuma outra coisa para 

existir. E, de certo, só há uma única substância que se pode entender como 

absolutamente independente de qualquer outra coisa, a saber, Deus. Todas as outras, 

porém, percebemos que não podem existir a não ser graças ao concurso de Deus. E, por 

isso, o nome “substância” não convém a Deus e a elas univocamente, como se costuma 

dizer nas Escolas, isto é, não se pode entender qualquer significado desse nome que seja 

comum a Deus e às criaturas.
35

 

 

Vemos então que a substância é uma coisa que pode existir de tal maneira que 

não precisa de nenhuma outra coisa para existir. Essa passagem geralmente é 

interpretada como sendo uma definição do termo substância, cujo fundamento está na 

noção de independência existencial: ser uma substância é ser uma entidade que tem em 

si própria a capacidade de manter sua própria existência. Tanto parece ser assim, que 

Descartes, no restante da citação, se direcionará ao problema da substância criadora X a 

substância criada. Tal problema aparece, pois, dado o critério de independência 

existencial das substâncias, como podemos dizer que há substâncias criadas por Deus, 

uma vez que todas as coisas criadas por Deus dependem do concurso divino? Em outras 

palavras: se é requerido como critério de substancialidade que uma coisa seja 

existencialmente independente, como pode haver a própria noção de uma substância 

criada por Deus, na medida em que, depender do concurso divino significaria depender 

existencialmente de Deus e, dessa forma, tornar a noção de substância criada uma 

contradição em termos? Descartes responde a essa questão defendendo que substância, 
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enquanto entendida como algo que não depende de qualquer outra coisa para existir, é 

um termo cujo sentido pleno só é encontrado em Deus. Pois só Deus tem sua existência 

independente de qualquer outra coisa. Já para as substâncias criadas, justamente por 

serem criadas e preservadas por Deus, não podemos dizer que sua existência é 

autodependente, mas, dizemos ainda assim que elas são substâncias, na medida em que, 

sua existência não depende de nada mais além de Deus. A substância extensa, portanto, 

assim como a substância pensante, na sua condição de substância criada, tem sua 

existência dependente do concurso divino e tão somente do concurso divino. 

Revela-se assim o primeiro sentido de substância admitido por Descartes, a 

saber: o de algo que é existencialmente independente, isto é, algo que não depende de 

qualquer outra coisa para existir além de si mesmo. (S1) 
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1.2. Substância como algo que é sujeito de inerência de modos 

 

Contudo, Descartes parece oferecer pelo menos outro conceito de substância em 

sua definição V da Exposição Geométrica: 

 

Toda coisa em que reside imediatamente como em seu sujeito, ou pela qual existe, algo 

que concebemos, isto é, qualquer propriedade, qualidade, ou atributo, de que temos em 

nós real ideia, chama-se substância. Pois não possuímos outra ideia da substância 

precisamente tomada, salvo que é uma coisa na qual existe formal, ou eminentemente, 

aquilo que concebemos, ou aquilo que está objetivamente em alguma de nossas ideias, 

posto que a luz natural nos ensina que o nada não pode ter nenhum atributo real.
36

 

 

Substância, conforme descrita na passagem acima, significa ser algo que é 

sujeito de inerência de atributos, modos ou qualidades que são percebidas pela mente. A 

substância, dessa forma, seria uma entidade real e existente que age como condição de 

possibilidade de manifestação das suas modificações, que são percebidas por uma mente 

como propriedades, qualidades ou atributos. No aspecto estrito da percepção, a 

substância age como a entidade que confere realidade objetiva aos conteúdos das ideias 

que se encontram na mente, isto é: através de sua realidade formal – sua existência real 

no mundo – a substância, quando percebida por uma mente, é causa da realidade 

objetiva – existência real na mente – do conteúdo da ideia exibido na mente. Tal 

conteúdo das ideias, em virtude do princípio de causalidade associado ao princípio dos 

graus de realidade, só pode ter igual ou menor realidade objetiva do que aquela 

realidade formal que existe na substância a partir da qual a ideia foi concebida. 

Descartes utiliza seu critério de substância enquanto sujeito de inerência de 

atributos nas definições seguintes de sua Exposição Geométrica, definições VI, VII e 

VIII, para identificar diferentes tipos de substâncias segundo os atributos e as 

modificações que nelas são percebidas, assim: «a substância em que reside 

imediatamente o pensamento, é aqui chamada espírito» 
37

; «a substância, que é o sujeito 

imediato da extensão e dos acidentes que pressupõem a extensão, assim como da figura, 
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da situação, do movimento local, etc., chama-se corpo» 
38

; «a substância que 

entendemos ser soberanamente perfeita, e na qual não concebemos nada que encerre 

qualquer falha, ou limitação de perfeição, chama-se Deus» 
39

. Temos, respectivamente, 

nas passagens anteriores as definições das substâncias pensante, extensa e da substância 

de infinita perfeição. 

Alguns objetores de Descartes se manifestaram contra essa concepção de uma 

substância que só pode ser conhecida através das suas modificações, ou acidentes. Por 

exemplo, nas Quintas Objeções, lemos: 

 

afirmo que nós temos uma idéia distinta e genuína de acidentes, mas que a nossa ideia 

da substância invisível sob eles é confusa e totalmente fictícia. Então, quando você diz 

que há mais realidade objetiva na idéia de uma substância do que na idéia de seus 

acidentes, antes de tudo, deveria ser negado que temos uma idéia ou representação 

verdadeira de uma substância e, portanto, que essa idéia possua qualquer realidade 

objetiva. E, a seguir, mesmo se admitirmos que a ideia de substância tem alguma 

realidade objetiva, nós devemos ainda negar que esta é maior do que a realidade que 

pode ser encontrada nas ideias dos acidentes, uma vez que qualquer realidade que a 

ideia de substância possua, ela a obtém a partir das ideias dos acidentes segundo os 

quais, ou à guisa dos quais, nós concebemos a substância.
40

 

 

A dificuldade apresentada pelo objetor reside no fato de que como só os 

acidentes podem ser percebidos pela mente, assim, a substância, que supostamente 

subjaz a estes acidentes, pode muito bem ser uma entidade fictícia, cuja existência seria 

apenas uma suposição. Esse é o primeiro ponto. O objetor ainda continua afirmando 

que, mesmo que a substância não fosse fictícia, ela ainda assim possuiria uma realidade 

inferior à realidade dos seus acidentes, uma vez que, a substância só se deixa conhecer 

pelos acidentes e os acidentes são sempre mais evidentes à mente. 
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Descartes, em sua resposta às objeções colocadas, aponta que seu objetor teria 

uma compreensão equivocada da substância: 

 

onde dizeis que a ideia da substância não tem realidade alguma que não haja tomado 

das ideias dos acidentes segundo os quais ou à maneira dos quais ela é concebida, 

mostrais claramente que não tendes ideia alguma da substância que seja distinta, pois 

esta não pode jamais ser concebida à maneira dos acidentes, nem tomar-lhes de 

empréstimo sua realidade; mas, ao contrário, os acidentes são comumente concebidos 

pelos filósofos como substâncias, a saber, quando eles os concebem como reais; pois 

não se pode atribuir aos acidentes realidade alguma (isto é, entidade alguma mais do 

que modal) que não seja tomada à ideia da substância. 
41 

 

O critério de Descartes é outro e bem diferente do de seu objetor. Que a via de 

conhecimento da substância passe necessariamente pelos seus modos e que esses modos 

sejam vastos, disso não se deriva o seu ser. A noção apresentada por Descartes para a 

necessidade da existência da substância está na reivindicação de que as modificações 

que são percebidas pelos sujeitos não podem ser modificações provenientes do nada, 

mas, ao contrário, devem ser modificações de alguma coisa real e existente que atua 

como sujeito de inerência dos seus acidentes e que é causa eminente da realidade 

objetiva da ideia que está na mente que os observa. 

Determinamos assim o segundo sentido de substância admitido por Descartes, a 

saber: o de algo que é sujeito de inerência dos seus modos. (S2) 

Chegamos, portanto, a dois sentidos possíveis da noção de substância obtidos a 

partir de textos distintos de Descartes. Veremos a seguir que vínculos e que implicações 

esses sentidos de substância desempenham na noção de distinção real. 
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2. Dois sentidos de distinção real e dois sentidos de separabilidade 

 

 Nesta parte, temos como objetivo mostrar que o conceito de distinção real pode 

ser lido de dois sentidos diferentes. Para atingir esse fim, dois outros conceitos também 

tomam parte na análise: os conceitos de substância apresentados anteriormente e os 

conceitos de separabilidade que serão desenvolvidos também nesta parte. Primeiro, 

começarei sustentando uma leitura que iguala as noções de distinção real e 

separabilidade e que assume que o sentido de substância envolvido na distinção real 

deve ser o primeiro sentido do termo desenvolvido na seção anterior. Depois, 

apresentarei outra leitura possível que sustenta que o conceito de distinção real é mais 

amplo que o conceito de separabilidade e que utiliza preferencialmente o segundo 

sentido de substância já apresentado. Cumpre apontar ainda que a primeira leitura a ser 

apresentada se limita ao texto cartesiano como fonte, enquanto que a segunda leitura 

busca na tradição escolástica próxima de Descartes os recursos necessários para se 

fundamentar. 

 

2.1. O primeiro sentido de distinção real 

 

Nos Princípios, I, art. 60, Descartes expõe acerca da distinção real. Diz ele: 

 

A [distinção] real só existe propriamente entre duas ou mais substâncias. E percebemos 

que essas são realmente distintas umas das outras pelo simples fato de que podemos 

entender clara e distintamente uma sem a outra.
42

 

 

No trecho citado, Descartes estabelece duas coisas sobre a distinção real: que ela 

só acontece propriamente entre duas substâncias; e que duas substâncias são realmente 

distintas, pois podemos entender clara e distintamente uma sem a outra. Esses dois 
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critérios da distinção real agem sobre aspectos diferentes da relação de distinção. O 

primeiro deles age no sentido de determinar o tipo de entidade elegível para a distinção 

real e estabelece que essas entidades devem ser apenas substâncias. Já o segundo 

critério, dá a condição para que a distinção real ocorra. A razão pela qual só pode haver 

distinção real entre um único tipo de entidade resulta da aplicação da condição de poder 

entender clara e distintamente uma entidade sem a outra. Tal condição quando aplicada 

aos entes da ontologia cartesiana – as substâncias e os modos – revela que os modos não 

podem ser clara e distintamente concebidos sem as substâncias nas quais eles inerem, 

pois os modos são dependentes existencialmente das suas substâncias. Dessa forma, os 

modos não são realmente distintos das substâncias nas quais inerem e não são entidades 

elegíveis para a distinção real. Já no caso das substâncias, se aplicamos a elas a 

condição de poder ser clara e distintamente concebidas sem outras substâncias, vemos 

que nesse caso é possível, pois as substâncias não mantém nenhum vínculo existencial 

com outras substâncias e podem ser entendidas em si mesmas. 

A noção de independência existencial parece ser uma alternativa para 

compreender o que Descartes desejaria expressar com «entender clara e distintamente 

uma [substância] sem a outra». Com efeito, admitir essa hipótese de leitura implica em 

estabelecer um vínculo entre a distinção real e o primeiro sentido de substância (S1) 

apresentado anteriormente. Se o que define uma substância é sua característica de não 

depender de qualquer outra coisa para existir além de si mesma, a distinção real serve 

para reconhecer que duas substâncias quaisquer são existencialmente independentes 

entre si e, portanto, realmente distintas uma da outra. Dito de outro modo, quando duas 

substâncias são percebidas clara e distintamente no intelecto, apenas duas possibilidades 

podem ocorrer: 1ª ou as substâncias são uma mesma substância, que foi percebida 

anteriormente por nomes ou por atributos diferentes, 2ª ou as substâncias são duas 

substâncias individuais, independentes e realmente distintas. 

É possível encontrar no texto de Descartes, mais precisamente, na Definição X 

da Exposição Geométrica uma confirmação da leitura acima exposta. Escreve Descartes 

no texto em questão que «duas substâncias são ditas realmente distintas quando cada 

uma pode existir sem a outra» 
43

. Para a leitura aqui defendida, o significado da 
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distinção real se esgota na noção de existência independente e, em virtude disso, a 

separabilidade de uma substância qualquer dependerá apenas da distinção real dessa 

mesma substância. Em outras palavras, a distinção real tem em si o critério completo da 

separabilidade. E dizer de uma substância que ela é realmente distinta de outra é, 

consequentemente, o mesmo que dizer que ela é separável existencialmente da outra. 

Encerramos aqui os passos que nos conduziram até o primeiro conceito de 

distinção real. Para isso, primeiro expusemos a partir do texto cartesiano a noção de que 

a distinção real só acontece propriamente entre substâncias, a seguir, sugerimos que a 

leitura para a afirmação de que uma substância pode ser entendida clara e distintamente 

sem a outra deveria ser a de que uma substância é existencialmente independente da 

outra. Ao fazer isso, vinculamos a distinção real ao primeiro sentido de substância 

apresentado na seção anterior (S1) e, ao mesmo tempo, igualamos a distinção real à 

separabilidade. 

O primeiro sentido possível do conceito de distinção real é o de que a distinção 

real ocorre entre substâncias existencialmente independentes entre si, ou dito de outra 

forma intercambiável: entre substâncias que são separáveis entre si. (D1) 
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2.2. O segundo sentido de distinção real 

 

Apresentaremos agora outra leitura possível do conceito de distinção real. 

Segundo esta segunda leitura, inspirada no artigo de Marleen Rozemond
44

, a noção de 

distinção real utilizada por Descartes é mais bem esclarecida quando ela é analisada a 

partir dos autores escolásticos dos quais Descartes é herdeiro. Segundo essa tradição, o 

conceito de distinção real é mais amplo que o conceito de separabilidade, pois ele 

envolveria entidades que são realmente distintas, mas não separáveis. Também segundo 

os escolásticos, haveria não apenas um sentido de separabilidade, mas dois. Por fim, 

chegaremos ao segundo sentido de distinção real em Descartes que se baseia no pano de 

fundo teórico medieval e que aproxima os dois sentidos de separabilidade mencionados 

aos dois sentidos de substância já apresentados (S1 e S2). 

A sugestão de leitura proposta por Rozemond busca nos escolásticos Suárez e 

Eustachius – autores relevantes para Descartes – alguns desenvolvimentos teóricos da 

noção de distinção real. Segundo ela, um ponto relevante para os escolásticos em questão 

era a ideia de que a distinção real não consistia completamente em separabilidade. 

Rozemond cita, por exemplo, que na extensiva discução de Suárez acerca dos tipos de 

distinções apresentadas nas Disputationes metaphysicae, ele descreve a distinção real não 

em termos da separabilidade mas como «uma distinção de uma coisa de outra coisa [rei a 

re], que consiste no fato de que uma coisa não é outra coisa e vice versa»
45

. Rozemond 

observa que a descrição é um tanto vaga, mas ressalva que o termo res era frequentemente 

usado como um termo técnico que excluía, por exemplo, modos. Dessa forma, a distinção 

real consistia para Suárez – da mesma maneira como vimos na seção anterior – em uma 

distinção existente entre substâncias apenas. Na sequência, Rozemond argumenta que 

Suárez não sustentava que a distinção real consistia em separabilidade, pois ele  descrevia 

a separabilidade apenas como um indício, ou signo, da distinção real. Diz Suárez: «embora 
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um número de signos [indicia] sejam usualmente introduzidos para reconhecer uma 

distinção real, dois deles, baseados na separação, parecem os mais importantes» 
46

. 

Ademais, Suárez abordou expressamente a questão de saber se as coisas que são realmente 

distintas são também sempre separáveis, e, como veremos a seguir, isso dependerá do tipo 

de separabilidade. 

Rozemond encontra uma descrição similar da distinção real na Summa 

philosophica quadripartita de Eustachius. Esta obra tinha um valor importante para 

Descartes, tanto que em algum ponto da vida, Descartes pensou em publicar um texto 

próprio que consistia em parte de comentários da Summa
47

. Para Eustachius, numa 

distinção real a separabilidade também não representa um critério único. Ele escreve que 

um dos dois critérios a seguir são suficientes: ou duas coisas «podem ser separadas por 

meio de diferentes existências, pelo menos, em virtude do poder divino, ou uma tem a 

natureza [ratio] do produtor e a outra, contudo, tem a natureza [ratio] do que é 

produzido»
48

. De acordo com Rozemond, Eustachius oferece como exemplo os seguintes 

casos em que entidades são realmente distintas embora não sejam separáveis, para estes 

casos, as entidades mantém entre si a relação de produtor e produzido: este é o caso da 

distinção real que existe entre as pessoas da Trindade e da distinção real entre Deus e as 

criaturas. A título de curiosidade, Rozemond explica que a distinção real entre as pessoas 

da Trindade era defendida também por Suárez, uma vez que, a negação de um tipo de 

distinção suficientemente forte entre as pessoas da Trindade era conhecida como heresia 

sabeliana. Para os escolásticos citados, portanto, a noção de separabilidade não constitui 

integralmente a noção de distinção real e, em virtude disso, não se segue que tudo o que é 

realmente distinto é também separável. 

E no que diz respeito a Descartes? Será que ele teria utilizado alguma das noções 

anteriores para conceber a distinção real em sua filosofia? Rozemond aponta uma 
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passagem textual das Segundas Respostas em que Descartes rotula a separabilidade como 

um signo da distinção real. Escreve Descartes: 

 

E certamente nada vejo nisso que possais negar; pois negareis vós que basta concebermos 

claramente uma coisa sem outra, para sabermos que são realmente distintas? Dai-nos, 

portanto, algum signo mais certo da distinção real, se é que se pode dar algum. Pois, o 

que direis vós? Que essas coisas são realmente distintas, podendo cada qual existir sem a 

outra? Mas eu tornaria a perguntar-vos de onde sabeis que uma coisa pode existir sem a 

outra. Pois, para que isso constitua um signo de distinção, é necessário que seja 

conhecido.
49 

  

A maneira como Descartes apresenta a separabilidade como um signo da distinção 

real, pelo menos sugere que a distinção real talvez não consista em separabilidade. Nós já 

vimos que nos Princípios, I, art.60, Descartes caracteriza a distinção real como algo que 

«só existe propriamente entre duas ou mais substâncias»
50

. Isto significa que precisamos 

olhar para sua noção de substância: se a noção de substância for entendida em termos de 

separabilidade, então a distinção real irá, no fim, consistir também em separabilidade. 

Para o esclarecimento do ponto em que estamos, é útil retornar à teoria das 

distinções de Suárez e ver o que Rozemond extrai dela. Conforme exposto, para Suárez, a 

separabilidade não constitui integralmente a distinção real, mas é apenas um signo dela. 

Afirma Rozemond que Suárez se dirigiu explicitamente à questão de saber se as coisas que 

são realmente distintas são também sempre separáveis. Nesse esforço de compreensão, ele 

distinguiu dois sentidos diferentes de separabilidade, que ele reivindicava serem os mais 

importantes signos da distinção real, são eles: (1) a capacidade de A existir sem uma união 

real com B, e (2) a capacidade de A existir sem que B exista
51

. O que significa dizer que 

duas coisas mantém uma união real? Rozemond explica que se trata de uma categoria 

ampla para Suárez. Segundo ele, duas coisas mantém uma união real quando uma delas 

depende da outra por alguma razão particular. Suárez menciona, por exemplo, que pode ser 

algum tipo de causa formal, material ou eficiente a natureza da dependência de uma coisa 
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com outra. Em acréscimo, Suárez também afirma que essa separabilidade com respeito à 

união sempre está presente em entidades realmente distintas. 

Para o segundo caso da separabilidade, aquele que prescreve a capacidade de algo 

existir independente de que outro algo exista, Rozemond explica que para Suárez essa 

condição de ser separável com respeito à existência nem sempre está presente em entidades 

realmente distintas, como é o caso das três exceções entre: (i) Deus e as criaturas, (ii) uma 

relação e seus termos e (iii) as pessoas da Trindade
52

. Rozemond ainda explica que para 

Suárez a separabilidade não constituía um fato bruto, de modo que não havia problema em 

existirem relações de exceção e não havia problema também em justificar essas exceções a 

partir de características específicas das entidades envolvidas. Por exemplo, Deus e as 

criaturas são realmente distintos apesar do fato de que as criaturas não poderiam existir 

sem Deus, não só porque Deus é um ser necessário, mas por conta também da dependência 

essencial que as criaturas têm de Deus. Outro exemplo é o de que as pessoas da Trindade 

não podem existir uma sem as outras, pois todas elas existem necessariamente. Portanto, 

para um caso, há uma razão específica sobre porque A não pode existir sem B e essa razão 

é que A depende existencialmente de B, porém, outro tipo de razão é oferecida em outro 

caso onde A não pode existir sem B, pois B é um ser necessário. 

Portanto, se admitirmos a leitura que Rozemond faz de Suárez, haveria para este, 

dois tipos de separabilidade: uma com respeito à união e outra com respeito à existência. 

Ademais, esses tipos de separabilidade não são rígidos, existem razões específicas pelas 

quais a separabilidade com respeito à existência falha e essas razões estão fundamentadas 

nas particularidades das entidades em questão. Essa noção de um critério para a 

separabilidade que não seja rígido estabelece um contraste com a análise usual da noção de 

separabilidade para Descartes: esta é frequentemente tomada como uma noção rígida e é 

geralmente assumida como consistindo em separabilidade com respeito à existência
53

. 

Chegamos a um ponto onde é possível perceber algumas características da 

distinção real na obra de Suárez: 1º que a distinção real existe entre substâncias; 2º que a 

separabilidade é apenas um indício, ou um signo, da distinção real; 3º que na sua qualidade 

de signo, a separabilidade envolvida na distinção real pode ser de dois tipos: separabilidade 
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com respeito à existência e separabilidade com respeito à união. Das três características 

aqui selecionadas, a primeira delas é imediatamente coincidente com a posição de 

Descartes como já foi mostrado antes na passagem dos Princípios, I, art. 60. Outro ponto 

de convergência está na noção de separabilidade com respeito à existência que é 

conceitualmente igual para Suárez e para a primeira leitura proposta da distinção real (D1). 

Entretanto, é necessário esclarecer ainda o que seria na filosofia de Descartes a 

separabilidade com respeito à união, visto que as características desse tipo de união na 

filosofia se Suárez não são transportadas imediatamente para Descartes. Para descobrirmos 

um sentido de união real na filosofia de Descartes precisaremos utilizar o segundo sentido 

de substância (S2).  

O sentido de substância (S2) já definido determina que substância nada mais é do 

que algo que é sujeito de inerência dos seus modos. Analisando essa definição, extraímos 

dela que os modos mantêm com a substância da qual fazem parte uma relação de inerência. 

Essa relação de inerência pode também ser vista como uma relação de dependência que os 

modos mantêm com a substância, mas que a substância não mantém com os seus modos. A 

substância, portanto, pode ser clara e distintamente compreendida sem os seus modos, mas 

os modos não podem ser clara e distintamente compreendidos se forem considerados 

separados das substâncias nas quais inerem. A sugestão de leitura do conceito de união real 

em Descartes nasce justamente do paradigma da relação que existe entre a substância e os 

seus modos, conforme visto na definição de substância (S2): a união real consiste em uma 

coisa existir através de outra coisa que é seu sujeito. 

Finalmente então, podemos chegar a um conceito diferente de distinção real em 

Descartes que está enraizado nas noções escolásticas que o influenciaram. De acordo com 

esse segundo sentido de distinção real (D2), essa distinção é indiciada por dois tipos 

distintos de separabilidade, a saber: a separabilidade com respeito à existência e a 

separabilidade com respeito à união. Ser separável com respeito à existência significa ser 

um ente capaz de existir sem que outro ente exista, isto é: significa ser um ente que tem 

existência independente. Ser separável com respeito à união significa ser um ente que não 

possui uma relação de inerência com outro ente. O sentido de distinção real (D2) aqui 

sustentado faz uso dos dois conceitos de substância (S1 e S2) apresentados anteriormente, 
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pois os dois conceitos de substância utilizados por Descartes puderam ser aproximados dos 

dois sentidos de separabilidade estipulados por Suárez. 

Chegamos ao fim da segunda seção deste trabalho onde o objetivo era desenvolver 

dois sentidos possíveis da noção de distinção real na filosofia cartesiana. Mostramos como 

um sentido possível (D1) está fundamentado na leitura do próprio texto cartesiano e como 

o outro sentido possível (D2) retira as noções de que faz uso de autores escolásticos 

importantes para Descartes. Ademais, mostramos como os sentidos anteriormente expostos 

de substância e também como os sentidos de separabilidade influenciam e se relacionam 

com as noções de distinção real. 

Na próxima seção, mostraremos dois argumentos que podem ser montados a partir 

dos conceitos elaborados até agora. 
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TERCEIRA SEÇÃO 

 

Apresentação 

 

Nas seções anteriores, apresentei em primeiro lugar as posições monista e 

pluralista acerca da substância extensa cartesiana. Fiz isso através do levantamento das 

passagens textuais que servem para justificar ambas as posições. Depois, em segundo 

lugar, desenvolvi duas noções possíveis de substância e duas noções possíveis de 

distinção real: uma delas baseada apenas no texto cartesiano e a outra baseada mais na 

tradição escolástica que influenciou Descartes. Agora, nesta terceira e última seção, os 

conceitos elaborados anteriormente encontrarão a finalidade prática de fundamentar 

dois argumentos possíveis na defesa tanto do monismo quanto do pluralismo. Dessa 

forma, os argumentos da terceira seção relacionam os conceitos da segunda seção às 

posições interpretativas da primeira seção e mostram que ambas podem ser defendidas 

dependendo dos conceitos que utilizarmos. 
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1. Monismo: argumento da inseparabilidade existencial dos corpos 

 

O argumento que chamamos aqui de argumento da inseparabilidade existencial 

dos corpos tem como consequência a defesa da leitura monista. Segundo esse 

argumento, os corpos particulares mantêm uns com os outros uma relação de 

dependência existencial que os impedem de se qualificarem como entidades realmente 

distintas. O motivo pelo qual os corpos particulares falham no critério da 

substancialidade e no critério da distinção real reside no fato de que neste argumento 

são utilizados os sentidos de substância (S1) e distinção real (D1) expostos 

anteriormente. Outra característica do presente argumento é que ele é retirado não de 

um texto cartesiano, mas da Proposição 15 da Primeira parte da Ética de Espinosa. A 

formulação do problema da inseparabilidade dos corpos dada por Espinosa, contudo, é 

admitida aqui como uma excelente e esquemática formulação feita a partir de conceitos 

estritamente cartesianos e, portanto, é uma formulação, acredito eu, com a qual 

Descartes estaria pronto para concordar, caso ele seja realmente um monista. 

O cerne do argumento de Espinosa está na ideia de que qualquer parte da 

extensão – ou qualquer corpo individual – requer a existência de todos os outros corpos 

para que não haja vácuo e, portanto, não pode haver uma distinção real entre os corpos. 

Consequentemente, haverá como resultado apenas uma única substância corporal, visto 

que a distinção que existe entre substâncias é a distinção real e visto que a distinção real 

entre os corpos não é possível. Escreve Espinosa, na Ética: 

 

se a substância corpórea pudesse ser dividida de maneira tal que as suas partes fossem 

realmente distintas, por que, então, uma dessas partes não poderia ser aniquilada, com 

as outras permanecendo, como antes, ligadas entre si? ... É verdade que, falando-se de 

coisas que realmente são distintas entre si, uma pode existir sem a outra e manter sua 

situação [statu]. Como, entretanto, na natureza, não há vácuo... todas as partes devendo 

juntar-se, ao contrário, para que não haja vácuo, segue-se, igualmente, que essas partes 

não podem realmente se distinguir, isto é, que a substância corpórea... não pode ser 

dividida.
54
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No trecho citado, Espinosa faz uso de conceitos chave da filosofia cartesiana e 

utiliza tais conceitos a partir de um sentido possível com o qual Descartes está 

comprometido. Espinosa admite tais conceitos de Descartes e extrai deles as suas 

consequências definitivas acerca do status ontológico dos corpos individuais. Em seu 

argumento, Espinosa utiliza o conceito de distinção real e o define como a capacidade 

que um ente tem de poder existir sem outro ente. Tal noção da distinção real não soa 

estranha e, de fato, corresponde exatamente ao sentido de distinção real (D1) que 

apresentamos anteriormente. Outra justificativa para afirmarmos que o sentido de 

distinção real utilizado por Espinosa é o sentido (D1) está no fato de que, na passagem 

em questão, a separabilidade existencial constitui o critério único da distinção real. 

Ainda sobre isso, Espinosa parece acrescentar à distinção real a noção de que os corpos, 

caso fossem substâncias realmente distintas, deveriam ser capazes de manter suas 

situações. 

Espinosa defende que a substância extensa não pode ter partes realmente 

distintas entre si, ou separáveis, já que, elas dependem das outras partes que são suas 

vizinhas contíguas a fim de manterem sua existência e sua situação. Dessa maneira, as 

partes da substância extensa careceriam da independência necessária para serem 

qualificadas como substâncias individuais. 

Entretanto, uma objeção pode ser feita a Espinosa. A substância, sendo uma 

entidade independente, não pode depender de outra coisa para existir. Em uma leitura 

do argumento de Espinosa é a posição relativa de um corpo com relação aos corpos que 

lhe são vizinhos que viola esta “cláusula de independência”. Porém, essa forma de 

dependência realmente constitui uma violação do critério cartesiano de 

substancialidade? Se uma parte da extensão fosse removida por Deus, assim resultando 

num diferente arranjo das partes restantes, é verdade que o status contingente da posição 

original das partes restantes teria sido claramente demonstrado. Mas não é de todo 

óbvio, que a existência das partes restantes teria sido da mesma maneira demonstrada 

dependente. Dito de outra forma, se uma parte da extensão fosse aniquilada por Deus, o 

resultado de tal operação seria apenas o rearranjo imediato das partes extensas restantes 

de modo que em nenhum momento existisse um vácuo. De fato, Descartes propôs esse 

experimento de pensamento na carta a Mersenne de 9 de janeiro de 1639: 
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Se quereis conceber que Deus retira de um aposento todo o ar sem colocar ali qualquer 

outro corpo, tereis que conceber também que as paredes do aposento se tocam: de outra 

forma seu pensamento implicará uma contradição.
 55

 

 

Descartes admite como Espinosa que na natureza não há vácuo, contudo, para 

Descartes, caso uma parte da extensão fosse removida, as partes vizinhas imediatamente 

se rearranjariam para não permitir um espaço vazio. Em súmula, o argumento da 

dependência existencial demonstraria apenas que, ainda que algumas das propriedades 

dos corpos possam ser dependentes, tal como a posição, isso não necessariamente 

enfraquece a independência do corpo como uma entidade realmente distinta, logo, os 

corpos podem ser substâncias. 

Uma réplica, entretanto, pode ser feita à objeção acima. Edward Slowik
56

 

argumenta que um monista poderia insistir que não é a propriedade de ter uma posição 

que está sendo posta em questão pelo argumento, mas a própria superfície das 

substâncias corpóreas individuais. Em outras palavras, a cláusula da independência seria 

violada uma vez que as substâncias corporais dependeriam dos corpos que são seus 

vizinhos imediatos para fornecer a sua identidade através da contenção da sua 

superfície. Sem uma vizinhança de corpos contíguos não haveria corpo individual. Essa 

maneira de ver os corpos pode ser ilustrada através do exemplo de uma bolha de sabão. 

A razão pela qual uma bolha de sabão tem o formato que tem, isto é, um formato 

esférico ao invés de um formato cúbico ou piramidal, deriva da ação que o meio exterior 

exerce sobre a bolha de sabão. É graças ao somatório de um conjunto de forças, 

princípios físicos e leis naturais que a bolha de sabão assume a configuração mais 

eficiente em termos energéticos. Assim, caso o mundo fosse diferente e fosse mais 

eficiente para a mistura de sabão e água ser aglomerada na forma de um cubo, teríamos, 

nesse mundo hipotético, cubos de sabão. Caso aplicássemos esse raciocínio a um 

cenário mais extremo, a saber, no caso em que não houvessem forças e princípios 

físicos externos que determinassem a configuração da mistura de sabão e água, o que 
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aconteceria? A resposta para essa pergunta parece ser que a existência de bolhas de 

sabão, ou cubos de sabão, ou qualquer coisa de sabão seria impossível. Uma vez que é 

em virtude de determinações do exterior que a mistura de água com sabão ganha forma 

e existência, logo, se as forças de determinação não existem, parece lógico concluir que 

aquilo que essas forças determinam também não existirá. A ideia geral é que partes da 

extensão não possuem determinações em virtude de si mesmas, mas, na verdade, as 

determinações de qualquer parte da extensão lhe são dadas exteriormente através de 

suas partes vizinhas, de modo que: 1º se as partes vizinhas mudarem, mudará também a 

parte que é contida por elas e 2º se as partes vizinhas não existirem, não existirá também 

a parte por elas contida. Apenas para efeito de comparação, consideremos a mesma 

situação aplicada à substância pensante: se Deus eliminasse todas as mentes existentes 

no universo e preservasse apenas uma delas, o estado de coisas resultante não 

invalidaria a existência da única mente remanescente. Esse não parece ser o caso, 

contudo, quando consideramos a substância extensa. 

É difícil saber se Descartes estaria comprometido com o tipo exato de 

dependência existencial entre os corpos que eu expus acima. Contudo, a fim de 

aumentar o nível se plausibilidade da leitura que expus, cito um trecho dos Princípios 

onde Descartes admite que há uma relação de tipo «absolutamente necessária» entre a 

figura de um corpo e a extensão que está compreendida nessa figura. Escreve Descartes 

nos Princípios, II, art. 18: 

 

Quase todos nos preocupámos com este erro [de crer na existência do vácuo] desde 

muito novos, porque ao vermos que não havia ligação necessária entre este recipiente e 

o corpo nele contido pareceu-nos que Deus poderia retirar qualquer corpo nele contido 

conservando o recipiente [no lugar daquele que se tivesse retirado]. De modo a 

podermos corrigir tão falsa opinião observaremos que não há nenhuma relação 

necessária entre o recipiente e o corpo nele contido, mas que essa relação é 

absolutamente necessária entre a figura côncava do recipiente e a extensão 

compreendida nesta concavidade.
57

 

 

Sem a existência de outras partes de extensão contíguas, o que seria capaz de 

prover os meios de delimitar a extensão da suposta substância corpórea individual? Será 
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que a mera noção de substância corpórea individual é coerente, admitidos os 

argumentos anteriores? Os monistas certamente acreditam que não. Para o monismo, a 

interdependência mútua das partes da extensão é interpretada como uma violação do 

princípio da independência existencial requerido a todas as substâncias cartesianas e, 

portanto, partes da extensão não podem ser substâncias. 

O argumento da inseparabilidade existencial dos corpos nos conduz à conclusão 

de que os corpos particulares não podem ser substâncias realmente distintas umas das 

outras. Espinosa estabelece que duas coisas são realmente distintas entre si quando 

«uma pode existir sem a outra e manter sua situação». Mas os corpos individuais, 

conforme foi sugerido no argumento, dependem existencialmente de todos os outros 

corpos individuais, na medida em que, se forem separados uns dos outros, os corpos 

podem perder sua individuação. O sentido de distinção real utilizado no argumento em 

questão é o sentido (D1), onde as noções de separabilidade existencial e distinção real 

são completamente equivalentes, isso implica diretamente que como os corpos não são 

existencialmente separáveis, eles não podem ser realmente distintos, e porque não são 

realmente distintos, não podem ser substâncias. 
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2. Pluralismo: argumento da separabilidade dos corpos com respeito à 

união 

 

O aqui chamado argumento da separabilidade dos corpos com respeito à união 

foi inspirado por desenvolvimentos feitos por Marleen Rozemond
58

 em seu artigo a 

favor do pluralismo. Esse argumento tem como objetivo confrontar a linha de raciocínio 

apresentada por Espinosa a fim de abalar a univocidade do argumento monista 

apresentado e tornar ao menos possível a defesa do pluralismo. Para tanto, utilizaremos 

o segundo sentido de substância (S2) associado ao segundo sentido de distinção real 

(D2) e, a seguir, sustentaremos que é possível para uma substância ser realmente 

distinta de outra com respeito à união apenas. Como exposto anteriormente, esse sentido 

de distinção real (D2) foi elaborado à luz da tradição escolástica que influenciou 

Descartes diretamente. Tal tipo de separabilidade com respeito à união é o modelo 

segundo o qual os corpos individuais podem ser interpretados para que eles sejam 

qualificados como substâncias realmente distintas entre si, uma vez que, a distinção real 

não mais requererá a independência existencial das substâncias, mas apenas uma 

separabilidade de grau mais fraco. 

De acordo com o segundo sentido de distinção real (D2), a distinção real é 

indiciada por pelo menos dois tipos diferentes de separabilidade, a saber: a 

separabilidade com respeito à existência e a separabilidade com respeito à união. Ser 

separável com respeito à existência significa ser um ente capaz de existir sem que outro 

ente exista, isto é: significa ser um ente que tem existência independente. Ser separável 

com respeito à união significa ser um ente que não possui uma relação de inerência com 

outro ente. Essa noção de uma distinção real que pudesse conter um critério mais 

flexível de separabilidade foi possibilitada a partir da consideração dos autores 

escolásticos Suárez e Eustachius que exerceram influencia filosófica sobre Descartes. 

Esse sentido (D2) da distinção real mantém um forte contraste com o sentido (D1), 

sobretudo, sob o aspecto da relação entre a distinção real e a separabilidade. No sentido 

(D2) a separabilidade é uma noção flexível que apenas dá indício da distinção real e que 

                                                           
58

 ROZEMOND, Marleen. Real distinction, separability and corporeal substance in Descartes. Midwest 

Studies in Philosophy, Canadá, v. 35, p. 240-258, 2011. 



53 
 

pode ser de dois tipos. Já no sentido (D1), a separabilidade é uma noção rígida, única e 

que pode ser tomada como sinônimo da distinção real. 

A natureza do conceito de separabilidade e a sua relação com a distinção real são 

centrais para o problema da determinação do status metafísico dos corpos, 

particularmente, para a questão de saber se Descartes considera que existe uma 

pluralidade de substâncias corpóreas ou se ele considera todo o mundo físico como uma 

única substância extensa. Anteriormente, foi argumentado que qualquer corpo requer a 

existência de todos os outros corpos e, assim, não pode haver uma distinção real entre 

os corpos. Consequentemente, só pode haver uma substância corpórea, pois a distinção 

que deve exsitir entre substâncias é uma distinção real. Essa linha de interpretação 

monista do universo físico cartesiano repousa sobre o fundamento de que os princípios 

de Descartes paecem implicar na linha de pensamento de Espinosa e, por isso, a  

posição de Descartes implicaria que há apenas uma única substância extensa. 

Em oposição à leitura monista de Espinosa e com o intuito de evitar sua linha de 

raciocínio, podemos sustentar apenas que há razões para não admitirmos apenas uma 

leitura dos conceitos cartesianos envolvidos no argumento em questão. Dessa forma, à 

luz dos conceitos elaborados em (S2 e D2), podemos voltar ao argumento monista 

apresentado para explorar nele uma brecha que tornará ao menos possível a existência 

de substâncias corpóreas individuais. 

Como já visto, o argumento da inseparabilidade existencial faz uso da noção de 

separabilidade com respeito à existência e admite também que a noção de 

separabilidade é idêntica a noção de distinção real, em virtude disso, os monistas podem 

concluir legitimamente que os corpos individuais não são realmente distintos entre si 

(ou seja, não são substâncias), pois cada corpo é dependente de todos os outros corpos 

vizinhos a fim de manter sua situação e sua existência. Contudo, podemos também 

contemplar a hipótese de que, para Descartes, a distinção real se baseie não no sentido 

forte de separabilidade existencial, mas no sentido fraco, isto é, na separabilidade com 

respeito à união. Se assumirmos que é o sentido mais fraco de separabilidade que 

governa a distinção real existente entre os corpos, então os corpos serão separáveis entre 

si, se e somente se, não existir entre os corpos particulares uma relação de inerência. Ser 

separável com respeito à união significa em termos cartesianos – conforme sugerimos 
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anteriormente – que um ente não mantém com outro ente uma relação de dependência 

de inerência de maneira análoga à maneira como a substância não depende dos seus 

modos, mas, contrariamente, os modos dependem da substância na qual inerem. Dessa 

forma, precisamos nos perguntar se os corpos individuais independem uns dos outros no 

sentido de que não inerem uns nos outros. Como a compreensão de um corpo particular 

não parece envolver ou necessitar da compreensão de outro corpo particular, minha 

sugestão é de que os corpos particulares não inerem uns nos outros. Em virtude disso, os 

corpos seriam separáveis com respeito à união e, por consequencia, seriam também 

realmente distintos entre si. 

Para que o argumento da separabilidade dos corpos com respeito à união 

funcione, basta que se considere a possibilidade de que entre os corpos individuais 

exista uma distinção real que é indiciada por uma separabilidade de um tipo mais fraco 

que não leva em consideração a independência existencial das substâncias nas quais ela 

é encontrada, mas que avalia apenas se os entes em comparação mantém entre si uma 

relação de inerência. O resultado de tal operação é que se torna possível admitir uma 

pluralidade de substâncias corpóreas individuais realmente distintas umas das outras e 

separáveis com respeito à união. 

Através do argumento da separabilidade dos corpos com respeito à união 

pudemos não só escapar da linha de raciocínio de Espinosa que conduz ao monismo, 

mas foi possível também, sustentar a possibilidade de que os corpos particulares sejam 

substâncias realmente distintas entre si. Para que tal conclusão fosse obtida, recorremos 

aos conceitos de substância (S2) e distinção real (D2). Tais conceitos nos permitiram 

interpretar os corpos individuais como entes separáveis com respeito à união, isto é, 

como entidades que não mantém entre si mesmas uma relação de inerência. Como a 

separabilidade com respeito à união é um critério válido em (D2) para satisfazer a 

distinção real, dessa forma, os corpos particulares são também realmente distintos e, 

portanto, são substâncias. 

Encerra-se aqui a terceira e última seção deste trabalho. Nesta seção, foram 

apresentados argumentos que aplicavam os conceitos de substância (S1 e S2) e de 

distinção real (D1 e D2) pertencentes à filosofia de Descartes, com o objetivo de 

sustentar as posições monista e pluralista da substância extensa. Por um lado, a posição 
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monista foi defendida por Espinosa através do argumento da inseparabilidade 

existencial dos corpos que sustenta que os corpos individuais são existencialmente 

inseparáveis uns dos outros e, por isso, não são realmente distintos e, portanto, não são 

substâncias. Por outro lado, a posição pluralista pôde ser defendida, por meio de 

conceitos extraídos da influência teórica escolástica sobre Descartes, através do 

argumento da separabilidade dos corpos com respeito à união. Segundo esse 

argumento, os corpos particulares não precisam ser interpretados de acordo com o 

critério rígido da separabilidade com respeito à existência, mas pode ser que a 

separabilidade envolvida na distinção real dos corpos seja a separabilidade com respeito 

à união. Se for este último o caso, então os corpos serão, afinal, separáveis, uma vez 

que, eles não mantém entre si uma relação de inerência. Se os corpos são separáveis 

com respeito à união, então, eles são também realmente distintos e, portanto, são 

substâncias. 
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Conclusão 

 

As duas interpretações da substância extensa cartesiana – o monismo e o 

pluralismo – foram ambas consideradas como posições plausíveis de leitura. De acordo, 

é claro, com os modestos critérios analisados neste trabalho. 

Na primeira seção, foram apresentadas e comentadas algumas passagens textuais 

de Descartes que baseiam o monismo e o pluralismo. Da análise do aspecto textual, 

ficou claro que Descartes ora se compromete com um sentido de substância extensa que 

parece único, e ora se compromete com outro sentido de substância extensa que designa 

qualquer parte da extensão e que, portanto, é um sentido múltiplo. Ainda que o 

pluralismo tenha a seu favor um número maior de citações, entretanto, essa é apenas 

uma evidência quantitativa que merece ser observada, mas que não tem valor ao tentar 

obliterar as boas passagens a favor do monismo. O veredito da primeira seção, portanto, 

foi o de sermos forçados a admitir a plausibilidade do monismo e do pluralismo no que 

diz respeito à consideração das passagens textuais de Descartes. 

Passamos então para a segunda seção, onde dois conceitos fundamentais da 

filosofia cartesiana e centrais para a questão da unidade ou multiplicidade da extensão – 

o conceito de substância e o conceito de distinção real – foram elaborados segundo dois 

sentidos possíveis que eles parecem ter. O sentido de substância (S1) consiste em ser 

algo que é existencialmente independente. Já o sentido de substância (S2) consiste em 

ser algo que é sujeito de inerência de modos. Porque a noção de distinção real é dita ser 

uma relação que só acontece propriamente entre substâncias, portanto, o vínculo entre a 

noção de distinção real e a noção de substância se estabelece diretamente, de modo que, 

se existem dois tipos de noções de substâncias, haverá também dois tipos de distinção 

real. Porém, no que diz respeito à noção de distinção real, a noção de substância não é 

tudo o que precisa ser elaborado e, por causa disso, os conceitos de separabilidade 

também entraram na questão. Num sentido possível de distinção real (D1), a 

separabilidade é entendida como um sinônimo da própria distinção real, já que, fica 

estabelecido que uma noção se esgota na outra, e que tudo o que é separável será 

também realmente distinto e vice-versa. A noção de separabilidade relevante para o 
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sentido de distinção real (D1), é a da separabilidade com respeito à existência. De 

acordo com o sentido de distinção real (D1), dois entes são realmente distintos quando 

um tem a capacidade de existir independentemente do outro. Cumpre notar ainda que o 

sentido de distinção real (D1) foi elaborado com recurso apenas ao texto cartesiano e ao 

sentido de substância (S1). Por outro lado, e em contraste com o sentido (D1), o 

segundo sentido de distinção real (D2) foi elaborado a partir não só do texto cartesiano, 

mas, sobretudo, a partir também das noções da distinção real conforme definidas por 

autores escolásticos que influenciaram Descartes. Certamente, o maior contraste entre a 

distinção real (D1) e a distinção real (D2) é que esta última não pode ser tomada como 

sinônimo da separabilidade. Na verdade, no caso da distinção real (D2), ela é 

constituída de dois tipos possíveis de separabilidade, a saber: a já conhecida 

separabilidade com respeito à existência e, também, a separabilidade com respeito à 

união. Para que o sentido da distinção real (D2) pudesse ser utilizado, foi preciso 

encontrar uma relação de dependência na filosofia cartesiana que pudesse, talvez, ser o 

candidato da separabilidade com respeito à união. A sugestão adotada foi a de 

interpretar a separabilidade com respeito à união como a capacidade de algo não estar 

numa relação de inerência com outro algo. Dessa forma, o sentido de distinção real (D2) 

foi constituído como contendo: ou entidades que são existencialmente independentes 

umas das outras, ou entidades que não mantém entre si uma relação de inerência.  

Estavam prontos assim os desenvolvimentos conceituais que seriam utilizados nos 

argumentos da última seção. 

Na terceira e última seção, utilizamos os conceitos elaborados na seção anterior 

para compor argumentos que sustentassem as posições monista e pluralista definidas na 

primeira seção. Nesta terceira seção, primeiro foi apresentado um argumento a favor do 

monismo, a saber: o argumento da inseparabilidade existencial dos corpos. De acordo 

com esse argumento elaborado por Espinosa, os corpos particulares não podem ser 

classificados como substâncias realmente distintas entre si, pois eles não são 

existencialmente independentes uns dos outros. Como consequência disso, haveria 

apenas uma única substância extensa que constitui todo o universo físico. A fim de que 

a conclusão desse argumento seja admitida, as noções de substância e distinção real 

utilizadas devem ser justamente aquelas apresentadas em (S1 e D1). Por outro lado, no 

segundo item da terceira seção foi apresentado um argumento a favor do pluralismo, a 
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saber: o argumento da separabilidade dos corpos com respeito à união. Para esse 

argumento, que se baseia em aspectos da distinção real oriundos das obras de Suárez e 

Eustachius, não é necessário que o argumento monista seja a única possibilidade de 

interpretação dos corpos particulares. Uma vez que o sentido de distinção real (D2) é 

constituído de dois sentidos possíveis de separabilidade, pode bem ser que a 

separabilidade envolvida na distinção real dos corpos particulares não seja a 

separabilidade com respeito à existência, mas a separabilidade com respeito à união. 

Segundo essa leitura, portanto, os corpos podem ser realmente distintos entre si, na 

medida em que eles não mantêm entre si mesmos uma relação de dependência por 

inerência. E, uma vez que os corpos são realmente distintos entre si, então eles são 

também substâncias. 

Conclusivamente, o monismo e o pluralismo são interpretações plausíveis da 

substância extensa cartesiana. E admitir tal afirmação torna a conclusão deste trabalho 

em uma conclusão aporética. Por um lado, pode bem ser que se aumentarmos a 

quantidade de aspectos considerados em nossa análise, alguma das duas posições possa 

ser mais vantajosa do que a outra, ou ainda, pode ser que uma delas seja reputada como 

a única posição possível de ser admitida. Por outro lado, pode ser também que a aporia 

seja constitutiva da própria questão acerca da unidade ou multiplicidade da substância 

extensa cartesiana. Se esta segunda hipótese for algum dia estudada, parece relevante 

considerar que Descartes está situado entre duas grandes tradições filosóficas: por um 

lado a tradição escolástico-aristotélica a qual Descartes se opunha e, por outro lado, a 

modernidade a qual Descartes inaugurou. Não deve ser coincidência que o argumento 

que sustenta o monismo seja retirado de Espinosa, um autor do período moderno, e que 

o argumento que sustenta o pluralismo seja derivado de Suárez e Eustachius, autores 

escolásticos. Talvez a aporia da questão da substância extensa existente na filosofia 

cartesiana seja evidência justamente do ponto de inflexão que Descartes ocupa entre 

dois expressivos momentos da história da filosofia. Mas estas são apenas hipóteses que 

precisariam ainda ser investigadas em trabalhos futuros. 
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