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Despite his repeated and unequivocal professions of 
Roman Catholicism, and the fact that there is 
substantial evidence of his piety, Descartes's 

religious convictions have always aroused the most 
dire suspicions. He has been mistrusted on this 

score, in fact, by practically everyone. The Catholics 
accused him of being a Protestant, the Protestants 

thought he was an atheist, and the atheists have 
tended to suspect that he was a hypocrite. 

 
Harry Frankfurt 



Resumo 
 

KAJEVSKI JR., Otávio L. (2015). Entre o possibilismo e o necessitarismo: livre criação 
das verdades eternas segundo Descartes. Rio de Janeiro. 136p. Tese de Doutorado. 
Programa de Pós-graduação Lógica e Metafísica. Universidade Federal do Rio de Janeiro. 
 
Na presente pesquisa, tratamos da tese cartesiana da livre criação das verdades eternas por 
Deus (ou simplesmente “livre criação”). Em oposição a escolásticos como Tomás de Aquino 
e Suarez, para quem as verdades eternas são ou bem arquétipos no intelecto divino ou bem 
verdades independentes com valor intrínseco, Descartes defende que as verdades eternas 
dependem totalmente da vontade divina e, assim, do ato de criação, o que significa que o 
Deus cartesiano cria não só a existência, mas também a essência das coisas. Começamos com 
uma breve consideração do que são "verdades eternas" em Descartes, notando que tanto 
axiomas ou noções comuns quanto verdades acerca de essências e, entre estas, acerca de 
Deus, estão sob o escopo das verdades eternas. Isto gera um paradoxo para a tese da livre 
criação, sugerindo uma eventual restrição de seu escopo. Antes de abordar este problema, 
contudo, focamo-nos nas consequências da livre criação para a modalidade em geral. Para 
tanto, passamos em revista célebres interpretações de Descartes, como o possibilismo 
universal e o possibilismo limitado, mas também o que chamamos de possibilismo moderado 
e a interpretação menos popular de Descartes como um necessitarista. A fim de tomar uma 
posição neste debate, procedemos à consideração de tais consequências à luz das próprias 
razões cartesianas para sustentar a tese em questão, a saber, a simplicidade divina e a 
liberdade divina. Concluímos que, embora a primeira tese implique que não haja 
possibilidades não atuais para Descartes, a segunda implica que tudo poderia de alguma forma 
ter sido diferente. Ao trazer a modalidade para este contexto, sugerimos que não só as 
verdades eternas, mas toda e qualquer verdade deve ser vista como envolvendo uma 
necessidade hipotética, por um lado, e uma contingência absoluta, por outro. Não se trata aí de 
uma intuição de todo nova, uma vez que pode ser vista como uma formulação diferente da 
tese de que as verdades eternas são necessárias, mas não necessariamente necessárias, a qual é 
precisamente a posição que atribui a Descartes um possibilismo limitado. No entanto, se há 
um sentido em que tudo é necessário, então é preciso qualificar o possibilismo limitado pela 
qualificação da maneira como a contingência incide sobre as verdades necessárias. Assim, 
apresentamos a tese de que o que é contingente a respeito das verdades como "dois e dois são 
quatro" é que, embora efetivamente necessárias, elas poderiam ter sido contraditórias. E, do 
ponto de vista metafísico, o mesmo deve valer para as ações humanas, o que em todo caso se 
coaduna com a sugestão cartesiana de que o livre-arbítrio depende, paradoxalmente, de Deus. 
Por fim, voltamo-nos para o assunto do escopo da livre criação, o qual tem dividido os 
comentadores. Salientamos que a tentativa de restringir o escopo da livre criação enfrenta um 
problema para traçar uma linha entre as verdades criadas e as incriadas, além do fato de que 
toda defesa de tal posição parece ser ad hoc. Subscrevemos, pois, um escopo irrestrito da livre 
criação, sustentando que, de acordo com Descartes, verdades acerca de Deus são apenas 
hipoteticamente necessárias. Uma vez que a sugestão de que verdades acerca de Deus são 
criadas parece implicar que o próprio Deus é criado, não hesitamos em, à luz da tese 
cartesiana da causa sui, assumir tal consequência, interpretando o papel causal de Deus aí 
como uma causalidade eficiente. 
 
Palavras-chave: René Descartes; livre criação; necessitarismo; possibilismo; verdades eternas. 



Abstract 
 

KAJEVSKI JR., Otávio L. (2015). Possibilism, necessitarianism and the free creation of 
eternal truths according to Descartes. Rio de Janeiro. 136p. Doctoral Dissertation. 
Programa de Pós-graduação Lógica e Metafísica (Graduation Program Logic and 
Metaphysics). Universidade Federal do Rio de Janeiro (Federal University of Rio de Janeiro). 
 
In the present research, I address the Cartesian thesis of free creation of eternal truths by God 
(or simply “free creation”). In opposition to Scholastics like Aquinas and Suarez, for whom 
the eternal truths are either archetypes in God’s intellect or independent truths with intrinsic 
value, Descartes is led to defend that eternal truths are dependent on God’s will and thus 
depend altogether on the act of creation, which means that the Cartesian God creates not only 
the existence, but also the essence of things. I begin with a brief account of what can be called 
“eternal truths” in Descartes, noting that both true and immutable natures, i.e. truths regarding 
essences, and axioms or common notions, i.e. logical principles, are within the scope of 
eternal truths. In particular, truths about God are within the scope of truths about essences, 
and thus God himself is a true and immutable nature, which raises a paradox for the thesis of 
free creation, thereby suggesting that it must have a restricted scope. Before addressing this 
problem, however, I focus on the consequences of free creation for modality in general. In 
doing this, I review some famous interpretations of Descartes, like universal possibilism and 
limited possibilism, but also what I called moderate possibilism and the less popular 
interpretation of Descartes as a necessitarian. In order to take a side on this debate, I proceed 
to a consideration of such consequences in light of Descartes’s own reasons for holding the 
thesis at stake, namely, God’s simplicity and God’s freedom. I conclude that, while the former 
implies that there is no unactualized possibles for Descartes, the latter implies that everything, 
somehow, might have been different. In analyzing modality against this background, I suggest 
that not only eternal truths, but any truth whatsoever must be seen as involving a hypothetical 
necessity, on the one hand, and an absolute contingency, on the other. This is not completely a 
new intuition, since it may be seen as a different formulation of the thesis that eternal truths 
are necessary, but not necessarily necessary, which is precisely the position that attributes to 
Descartes a limited possibilism. Nevertheless, if there is a sense in which everything is 
necessary, then one must qualify limited possibilism by qualifying the way contingency 
relates to necessary truths. Thus, I put forward the thesis that what is contingent about truths 
like “two and two is four” is that, though actually necessary, they might have been 
contradictory. And, from the metaphysical point of view, the same must hold for human 
actions, which in any case is in line with Descartes’s suggestion that free choice depends 
paradoxically on God. Finally, I turn to the subject of the scope of free creation, which has 
been dividing commentators. I point out that the attempt to restrict the scope of free creation 
faces a problem to draw a line between created and uncreated truths, in addition to the fact 
that all defense of such a position seems to be ad hoc. Thus I subscribe an unrestricted scope 
of free creation, maintaining that, according to Descartes, truths about God are but 
hypothetically necessary. Since the suggestion that truths about God are created seems to 
imply that God himself is created, I go ahead and, in light of Cartesian account of causa sui, 
bite the bullet, by interpreting the causal role of God therein as an efficient causality. 
 
Keywords: René Descartes; eternal truths; free creation; necessitarianism; possibilism.
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INTRODUÇÃO 
 

De 1630 a 1649, um ano antes da morte de Descartes, há evidência de que ele mantém 

uma tese que, em certos aspectos, é completamente nova à história da filosofia. Trata-se da 

tese cartesiana da livre criação das verdades eternas por Deus (doravante, apenas “livre 

criação”). Tal tese é a de que Deus estabelece as assim chamadas verdades eternas a partir de 

um ato livre de sua vontade, precisamente o ato de criação, pelo qual Deus cria, não somente 

as coisas existentes, mas também a essência destas coisas. Descartes traz à tona a referida tese 

em uma troca de cartas com Mersenne, em 1630, inaugurando-a nos seguintes termos: 

 

As verdades matemáticas, as quais chamais de eternas, foram 
estabelecidas por Deus e dele dependem inteiramente, assim como 
todo o resto das criaturas. É, com efeito, falar de Deus como de um 
Júpiter ou um Saturno, e submetê-lo ao Estige e aos Destinos, dizer 
que tais verdades são independentes dele. Peço-vos que não hesiteis 
em asseverar e proclamar por toda parte que foi Deus quem 
estabeleceu tais leis na natureza, assim como um rei estabelece leis em 
seu reino. (AT I: 145). 

 

Ora, trata-se aí de uma inovação de Descartes em relação à história da filosofia. Pois, 

para a tradição, Deus cria apenas as coisas existentes, de maneira que as essências, de acordo 

com as quais estas coisas são criadas, são ou bem arquétipos que dependem da essência 

incriada divina ou bem essências incriadas independentes de Deus. A primeira posição ganha 

sua principal formulação em Tomás de Aquino e remete a Agostinho1, ao passo que a segunda 

pode ser identificada como a de Francisco Suarez. Ora, embora Descartes tivesse à sua 

disposição a tese tomista de que as verdades eternas dependem do intelecto divino, seu 

interlocutor privilegiado pode ser identificado como sendo Suarez (Cf. CRONIN, 1960, p. 

557). Pois, com efeito, é este último quem primeiro aduz a afirmação de que, se verdades 

como “homem é animal” dependessem de Deus, dependeriam de sua vontade: 

 

Nem basta aqui, com São Tomás, (...) dizer que, com a destruição da 
existência das criaturas, estes enunciados são verdadeiros não em si 

                                                 
1 Em O Livre-Arbítrio , Livro II, Capítulo 8, Agostinho de Hipona põe na voz de Evódio a afirmação, com a 
qual concorda em seguida, de que, “de tudo que percebo pelos sentidos corporais, como o céu, esta terra e os 
diversos corpos que aqui se encontram, eu ignoro a sua duração futura; mas, ao contrário, sei com certeza que 
sete mais três são dez; e isso não somente agora, mas para sempre; e que nunca, de modo algum, sete mais três 
cessaram no passado ou cessarão no futuro de ser dez.” (1995, p. 101). 
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mesmos, mas no intelecto divino. Pois, (...) tais enunciados não são 
verdadeiros porque são conhecidos por Deus, mas antes são assim 
conhecidos porque são verdadeiros; de outra forma, nenhuma razão 
poderia ser dada pela qual Deus necessariamente os conhece como 
verdadeiros. Pois, se sua verdade procedesse do próprio Deus, isto se 
daria através da vontade divina e, assim, sua verdade não procederia 
de Deus necessariamente, mas voluntariamente. (Disputas 
Metafísicas, XXXI, 12, §40). (SUAREZ, 1983, p. 200). 

 

Todavia, ao passo que Suarez conclui daí que, por isso mesmo, as verdades eternas 

não dependem de Deus, Descartes parece ser levado a concluir que, pela mesma razão, elas 

dependem da vontade divina, aceitando assim, tacita ou deliberadamente, a condicional 

colocada por Suarez. Em outras palavras, tendo em vista que a tese tomista, de que as 

verdades eternas dependem do intelecto divino, já não estava na ordem do dia, tanto Suarez 

quanto Descartes escolhem uma de duas posições disponíveis: ou bem as verdades eternas são 

independentes de Deus ou bem dependem de sua vontade. Enquanto Suarez escolhe a 

primeira porque nega a segunda, Descartes escolhe a segunda porque nega a primeira. Daí 

que, em sua segunda carta a Mersenne sobre o assunto, Descartes diga o seguinte: 

 

Quanto às verdades eternas, digo uma vez mais que elas são 
verdadeiras ou possíveis apenas porque Deus as conhece como 
verdadeiras ou possíveis. Elas não são conhecidas por Deus de 
qualquer forma que implique que elas são verdadeiras 
independentemente dele. Se os homens entendessem o sentido de suas 
próprias palavras, jamais poderiam dizer sem blasfêmia que a verdade 
do que quer que seja é anterior ao conhecimento que Deus tem disso. 
(...) Não devemos, pois, dizer que, se Deus não existisse, todavia estas 
verdades ainda assim seriam verdadeiras. (AT I: 149-150). 

 

Seja como for, para a concepção tradicional, há uma espécie de terreno comum a Deus 

e às criaturas, caracterizado por aspectos imutáveis que se impõem a estas e que, àquele, se 

não são tidos como imposições, é apenas porque são autoimposições. Descartes parece, 

porém, preocupado justamente em negar que haja qualquer terreno comum a Deus e às 

criaturas. Neste sentido, as regras da razão e as essências das coisas existentes são também 

criaturas. O único terreno comum aí parece ser entre criaturas e criaturas. Com efeito, 

independente de a tradição admitir uma analogia (Tomás de Aquino) ou uma univocidade 
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(Suarez) na maneira de falar de Deus, Descartes se opõe a ela na medida em que enfatiza aí, 

em grande medida, uma equivocidade (Cf. MARION, 1991)2. 

Neste panorama, o aspecto imutável das regras da razão e das essências, para 

Descartes, não pode se apoiar em seu aspecto incriado, como ocorre para a tradição. Isto é, se 

as verdades eternas são imutáveis porque, para a tradição, são incriadas, então Descartes pode 

até dizer que tais verdades são imutáveis, mas não mais por serem incriadas. Sendo assim, a 

Descartes se colocam de imediato duas opções: ou bem abandonar tal aspecto imutável, ou 

bem defendê-lo por razões independentes. Neste ponto, digamos desde já, queremos situar 

Descartes dentro da segunda hipótese. 

Antes de explicitar nosso objetivo, contudo, convém situar nosso tema dentro da obra 

cartesiana. Após as cartas de 1630, a tese da livre criação reaparece apenas em 1638, de novo 

em carta a Mersenne e, portanto, é ignorada – ao menos como tese explícita – no Discurso do 

Método, de 1637. O mesmo pode ser dito sobre as Meditações, de 1641, embora a obra dê 

ocasião para que o tema ressurja nas Quintas e Sextas Objeções e Respostas. Em 1644, ano 

em que Descartes trata da livre criação em carta a Mesland, ele também a menciona 

timidamente nos Princípios da Filosofia. Depois disso, o tema ainda ressurge na Conversa 

com Burman em 1648, em carta a Arnauld do mesmo ano e, finalmente, em 1649 em carta a 

More. 

Dito isto, podemos nos voltar agora à estrutura de nosso trabalho. Nosso objeto de 

discussão são as verdades eternas. Assim, no primeiro capítulo, começamos por delimitá-lo, 

de maneira a abordar o que Descartes entende por verdades eternas. Tratamos aí dos (1.1) 

axiomas ou noções comuns; das (1.2) naturezas verdadeiras e imutáveis; e, por fim, (1.3) do 

escopo das verdades eternas, o qual engloba os dois tipos de verdades eternas tratados nas 

seções anteriores e, entre as verdades relativas a naturezas verdadeiras e imutáveis, as 

verdades acerca de Deus. 

                                                 
2 Marion (1991) dedica uma extensa e densa análise à doutrina teológica da analogia, procurando apontar que a 
tese cartesiana da livre criação é em grande medida pautada por ela (cf. p. 13). Convém notar, contudo, que o uso 
que Descartes faz às vezes da noção de “analogia” tem pouco ou nenhum estofo teológico, como Marion admite 
(cf. p. 429), daí que a ênfase cartesiana recaia antes sobre a equivocidade. Com efeito, para Marion, Descartes se 
pauta pela doutrina da analogia na medida mesma em que a abandona: “Aos nossos olhos, com as cartas de 
1630, em uma polêmica precisa, mas complexa, em que tergiversações tornam as refutações tão parciais quanto 
parciais as afirmações, vemos uma questão, cuja profundidade havia suscitado pensamentos grandiosos, apagar-
se, calar-se, desaparecer como a água cuja corrente enfraquecida desaparece sobre a areia. A analogia cessa de 
ser pensada, sem que o pensamento que a esquece sequer perceba este esquecimento. Aliás, não seria Suarez, ao 
invés de o último a pensá-la, o primeiro a esquecê-la, pois que não se dá conta de que seu manejo conceitual já 
não trabalha qualquer pensamento autêntico? Mas, então, longe de avançar como um iconoclasta, Descartes não 
se descobriria antes como um solitário, sem ferramenta nem arma, abandonado em meio a um campo de ruínas, 
diante de uma tarefa imensa: tornar-se o primeiro pensador cristão, despojado da teologia dos Nomes Divinos, e 
assim da doutrina da analogia, a pensar o criado e o incriado, o infinito com o finito[?]” (p. 139). 
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Nossa discussão se guia pelas possíveis consequências da livre criação. Mais 

precisamente, focar-nos-emos nas suas consequências para a metafísica modal de Descartes, 

entendendo por “metafísica modal de Descartes” as teses cartesianas sobre possibilidade e/ou 

necessidade, em conjunto com tudo aquilo que elas implicam3. Tais consequências, não 

obstante, devem ser cotejadas com o contexto da filosofia de Descartes. Pois, com efeito, a 

simples enunciação de uma tese segundo a qual as verdades eternas são livremente criadas 

tem uma série de consequências. Entre estas, todavia, algumas talvez não sejam 

consequências que o próprio Descartes assumiria. 

No segundo capítulo, então, procuramos apontar tudo aquilo que, em se assumindo a 

tese cartesiana da livre criação, poderia daí se seguir, o que estruturamos em três tensões. A 

saber, entre a livre criação, de um lado, e (2.1) a eternidade, (2.2) a imutabilidade e (2.3) a 

necessidade das verdades eternas, de outro, tratadas cada uma delas em uma seção separada4. 

Na primeira, apontamos que a tensão está no fato de que as verdades eternas não seriam de 

fato eternas, dado que são criadas. Argumentamos aí que o problema é apenas aparente. 

Passando para a segunda seção, apontamos que a tensão com a imutabilidade das proposições 

que descrevem verdades eternas se dá, não tanto por estas últimas serem criadas, mas pela 

maneira como elas são criadas, a saber, livremente, de tal forma que Deus poderia, senão 

mudá-las, ao menos tê-las criado desde sempre como mutáveis. Recorremos aqui a duas 

soluções dadas por Descartes, uma a partir da imutabilidade divina e outra a partir de uma 

espécie de comprometimento divino. Notamos aí que a imutabilidade divina por si só não 

garante a imutabilidade das proposições eternamente verdadeiras, na medida em que é a fonte 

última também de proposições ora verdadeiras ora não, mas que a imutabilidade divina é ao 

menos compatível com os dois casos em questão. Assim, a tensão entre livre criação e 

imutabilidade das verdades eternas pode ser afastada ao menos na medida em que Descartes 

não se contradiz. 

Na terceira seção do segundo capítulo, tratamos enfim da tensão entre livre criação e 

necessidade das verdades eternas, pela qual nos pautamos até o fim de nosso itinerário, sendo 

a busca por uma solução a esta tensão, portanto, nosso objetivo principal. Assim, de início, 

                                                 
3 Cf. “O adjetivo ‘modal’, a propósito, vem da expressão ‘modos de verdade’ (...). A ideia é que uma proposição, 
além de ser (contingentemente) verdadeira ou falsa, pode ainda ser necessária (i.e., necessariamente verdadeira) 
ou impossível (i.e., necessariamente falsa).” (MORTARI, 2001, p. 357). 
4 Descartes ele mesmo, contudo, não procura fazer tais distinções, tomando por vezes “imutáveis” como 
sinônimo de “necessárias” e/ou “eternas”. Exemplo desta intercambialidade é fornecido pelo que Descartes diz a 
respeito da existência necessária que ele atribui a Deus: “...é bastante evidente pela luz natural que o que pode 
existir por seu próprio poder sempre existe. Assim entendemos que a existência necessária está contida na ideia 
de um ser supremamente poderoso...” (AT VII: 119, grifo acrescentado). A distinção que fazemos, portanto, é 
apenas para facilitar a abordagem do tema. 
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procuramos abordar quatro interpretações do tema. Uma primeira se vale da livre criação em 

detrimento da necessidade das verdades eternas. É o que chamamos, seguindo uma expressão 

usada primeiramente por Plantinga, de (i) possibilismo universal. Como já adiantamos, damos 

preferência às interpretações que não implicam o abandono do aspecto imutável das verdades 

eternas, tão caro à tradição escolástica quanto, em nossa visão, a Descartes. Restam-nos, 

assim, as interpretações da modalidade em Descartes como (ii) um possibilismo limitado, um 

(iii) possibilismo moderado e um (iv) necessitarismo, em contraste com as quais buscamos 

nossa própria interpretação. 

Para tanto, no terceiro capítulo, recorremos a Descartes, mais detidamente, para 

analisar em que medida as interpretações apresentadas são por ele, em nossa visão, 

autorizadas. Em seção dedicada à tese da (3.1) simplicidade divina, concluímos que ela 

implica que Deus crie tudo o que pensa, mas não que Deus pense nisto ou naquilo em 

primeiro lugar, como exigiria o necessitarismo. Esta questão nos leva à seção sobre a (3.2) 

liberdade divina, na qual argumentamos, partindo de uma analogia com a liberdade humana, 

que a criação divina poderia ser diferente. 

Assim, fechamos o terceiro capítulo argumentando que, dados os pressupostos que nos 

colocamos, tanto o possibilismo universal quanto o necessitarismo devem ser afastados. Com 

efeito, a contingência envolvida na livre criação divina não deve ser confundida com uma 

suposta contingência das coisas livremente criadas. Da mesma forma, a necessidade do criado 

não deve ser confundida com uma necessidade dos atos divinos. Concluímos, assim, que (3.3) 

a modalidade em Descartes deve ser vista como envolvendo uma necessidade hipotética ou 

condicional na ordem do criado e, ao mesmo tempo, uma contingência absoluta ou 

incondicional por parte de Deus, o que chamamos de possibilismo limitado revisitado. Neste 

ínterim, surge a exigência de uma abordagem da liberdade humana nos limites da necessidade 

do criado, o que procuramos fazer rapidamente, apontando-a como um caso especial do que 

estabelecemos como regra geral. 

Por fim, como adendo, dedicamos o quarto e último capítulo a uma questão que surge 

em meio à nossa discussão principal, a saber, a do escopo da livre criação. Pois, com efeito, 

deve-se distinguir o escopo das verdades eternas do escopo da livre criação, ainda que estes se 

identifiquem. Ou seja, eles devem ser distinguidos ao menos por razões metodológicas. 

Assim, não obstante a conclusão a que chegamos acerca das verdades eternas livremente 

criadas, podemos nos indagar (4.1) se as verdades acerca do próprio Deus, muito embora 

sejam também verdades eternas, são ainda livremente criadas ou não. Defenderemos que não 
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se deve, nem é exigido, abrir aqui uma exceção. E, visto que uma das ocasiões para que se 

abra tal exceção é dada por certa interpretação da (4.2) noção de causa sui em Descartes, a 

saber, como causa formal, interpretamos a referida noção como causa eficiente. 
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1. VERDADES ETERNAS 
 

A expressão “verdades eternas” em Descartes não parece ser unívoca, na medida em 

que ele a utiliza em referência tanto a axiomas ou noções comuns quanto a verdades que 

dizem respeito a essências. Não obstante, no que diz respeito à tese da livre criação, tanto uns 

quanto as outras estão sob seu escopo. Sendo assim, não deve haver maiores consequências de 

um uso intercambiável de Descartes da expressão “verdades eternas” para os dois casos. 

Assim, neste primeiro capítulo, dedicaremos as duas primeiras seções a uma rápida 

apresentação dos dois casos a que se aplica a expressão em questão, de modo a deixar clara a 

diferença entre ambos. Na terceira seção, então, voltaremos nossa atenção ao que há de 

comum entre ambos, a saber, têm como origem um ato livre de criação. Delimitaremos assim 

o objeto de nossa discussão, preparando o terreno para a discussão propriamente dita. Isto é, 

trataremos do que Descartes enfatiza como livremente criado para, depois, tratar da livre 

criação propriamente dita. 

 

1.1. Axiomas ou noções comuns 
 

Ao passar em revista os resultados das Meditações na Primeira Parte dos Princípios 

da Filosofia, Descartes afirma, no artigo 48, que 

 

Tudo o que cai sob a nossa percepção, nós o consideramos ou bem 
como uma coisa, ou uma certa afecção das coisas, ou bem como uma 
verdade eterna que não tem qualquer existência fora de nosso 
pensamento. Dentre os conteúdos [percebidos] que consideramos 
como coisas, os mais gerais são a substância, a duração, a ordem, o 
número e, se é que há outros do mesmo tipo, os que [também] se 
estendem a todos os gêneros de coisas. Não reconheço, porém, mais 
do que dois gêneros supremos de coisas. Um é o das coisas 
intelectuais, ou cogitativas, isto é, pertinentes à mente ou à substância 
pensante. O outro é o das coisas materiais, ou que pertencem à 
substância extensa, isto é, ao corpo. (...) (AT VIIIA: 22-23). 
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Descartes está falando aí de ideias5. Mas não de ideias do ponto de vista em que são 

meros modos da substância pensante, pois neste sentido o que estaria em jogo seria a forma da 

percepção e não o conteúdo. Enquanto formas de pensar, com efeito, as ideias não se 

distinguem, e esta é uma situação à qual elas são reduzidas pela dúvida das Meditações, mas 

do ponto de vista de seu conteúdo elas podem ser diferenciadas, o que as torna um importante 

passo na superação da dúvida: 

 

Mas há ainda uma outra via para pesquisar se, entre as coisas das 
quais tenho em mim as ideias, há algumas que existem fora de mim. A 
saber, caso essas ideias sejam tomadas somente na medida em que são 
certas formas de pensar, não reconheço entre elas nenhuma diferença 
ou desigualdade, e todas parecem provir de mim de uma mesma 
maneira; mas, considerando-as como imagens, dentre as quais 
algumas representam uma coisa e as outras uma outra, é evidente que 
elas são bastante diferentes entre si. (AT IX: 31). 

 

As verdades eternas, contudo, parecem uma exceção a isto que acabamos de citar, já 

que elas não representam nenhum objeto. De fato, Descartes se limita a mencioná-las no 

artigo 48, juntamente com os outros conteúdos de percepção. Porém, ao passo que explica e 

dá exemplos de cada tipo destes conteúdos no próprio artigo 48, adia a explicação e os 

exemplos de verdades eternas para o artigo 49. Aí, lê-se: 

 

Mas consideramos tudo isto como coisas, ou como qualidades (ou 
seja, modos) de coisas. Porém, visto que reconhecemos que não pode 
ocorrer que a partir de nada algo venha a ser, então esta proposição, a 
partir de nada nada vem a ser, é considerada não como alguma coisa 
existente, nem tampouco como modo da coisa, mas como uma certa 
verdade eterna que tem [sua] sede em nossa mente e se chama ‘noção 
comum’, ou ainda axioma. Desse gênero são: é impossível que o 
mesmo seja e não seja ao mesmo tempo; o que foi feito não pode não 
ter sido feito; aquele que pensa, enquanto pensa, não pode não existir ; 
e inúmeros outros que, na verdade, não podem ser facilmente 
recenseados em sua totalidade, mas tampouco [podem ser] ignorados 
quando se apresenta a ocasião de pensarmos neles sem que nos 
ceguem quaisquer prejuízos. (AT VIIIA: 23-24) 

 

O começo deste artigo, numa referência ao que fora dito no artigo anterior, já adianta 

como as verdades eternas não devem ser consideradas, a saber, como coisas ou modos de 

coisas, como é confirmado na sequência. Em todo caso, tendo em vista que Descartes está 
                                                 
5 Cf. “...uma leitura apressada deste artigo [48] poderia sugerir uma interpretação equivocada do texto: o 
tematizado não seriam as representações, mas os gêneros supremos de coisas...” (LANDIM, 1992, p. 41). 
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tratando de conteúdos de pensamento, devemos notar que o que caracteriza as verdades 

eternas não pode ser, como a passagem pode dar a entender, o simples fato de não existirem 

fora do pensamento. Pois, com efeito, nenhum conteúdo de pensamento, enquanto conteúdo 

de pensamento, existe fora do mesmo. As verdades eternas, todavia, não só não existem fora 

do pensamento, como não remetem a nada fora do mesmo. Ou seja, nenhum dos conteúdos de 

pensamento é uma coisa existente, mas todos são ideias, inclusive as verdades eternas. Por 

outro lado, todos os conteúdos de pensamento podem ser considerados “como coisas”, com 

exceção das verdades eternas. 

Diante disso, é legítimo perguntar qual o critério que estaria por trás desta 

diferenciação que Descartes faz das ideias, pois Descartes se limita a mencioná-la, sem 

maiores justificativas. O próprio Descartes não parece ter sido, aliás, sempre seguro da 

situação das verdades eternas por relação aos outros conteúdos de pensamento. Nas Regras 

para a Orientação do Espírito, escrita 13 anos antes das Meditações, ele não as distingue 

do que, nos Princípios, ele chama de “conteúdos mais gerais”, estes que recebem nas Regras 

o título de naturezas simples comuns. Na Regra 12, Descartes faz a seguinte classificação: 

 

Dizemos, em segundo lugar, que as coisas denominadas simples em 
relação ao nosso entendimento são puramente intelectuais, ou 
puramente materiais, ou comuns. São puramente intelectuais aquelas 
que são conhecidas pelo entendimento graças a uma luz inata e sem a 
ajuda de nenhuma imagem corporal. Ora, há algumas desse tipo, é 
certo, e não podemos formar nenhuma ideia corporal que nos 
represente o que é o conhecimento, o que é a dúvida, o que é a 
ignorância, assim como o que é a ação da vontade, que é lícito chamar 
de volição, e coisas semelhantes, que no entanto conhecemos todas 
realmente e tão facilmente que para isso basta-nos ter recebido nossa 
porção de razão. Puramente materiais são as coisas que sabemos só 
existir nos corpos, como a figura, a extensão, o movimento, etc. 
Enfim, devemos chamar de comuns aquelas que são atribuídas ora aos 
objetos corporais, ora aos espíritos, sem distinção, como a existência, 
a unidade, a duração e coisas semelhantes. É aí também que devem ser 
relacionadas essas noções comuns que são como que vínculos que 
unem outras naturezas simples entre si e sobre cuja evidência se 
apoiam todas as conclusões dos raciocínios. Tais como são as 
seguintes: duas coisas que são idênticas a uma terceira são idênticas 
entre si; assim também, duas coisas que não podem reportar-se a uma 
terceira da mesma forma também têm entre si alguma diferença, etc. 
(AT X: 419). 

 

Temos aí uma prévia do que serão mais tarde os artigos 48 e 49 dos Princípios. A 

diferença é que, enquanto nas Regras as verdades eternas são enumeradas juntamente com as 
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naturezas simples comuns, nos Princípios os “conteúdos mais gerais” são enumerados 

juntamente com todos os outros conteúdos de pensamento, deixando as verdades eternas para 

serem enumeradas separadamente. Isto porque tanto tais conteúdos quanto os “conteúdos 

mais gerais” ou naturezas simples comuns são, nos Princípios, considerados “como coisas”, 

ao passo que as verdades eternas não. 

Como são consideradas, então, as verdades eternas? Não podemos nos guiar 

meramente pelo texto cartesiano, pois ele parte de um exemplo para concluir algo que, para 

nós, seria redundante, isto é, que este exemplo é considerado “como verdade eterna”. Como já 

adiantamos, no entanto, as verdades eternas não são compreendidas como coisas, e os 

exemplos que Descartes dá não deixam a menor dúvida: elas são compreendidas como 

proposições. Eis por que os Princípios estabelecem este corte entre as naturezas simples 

comuns e as verdades eternas. 

Assim, podemos concluir o seguinte: há uma diferença de classificação das verdades 

eternas nas Regras e nos Princípios. Naquela obra, elas são classificadas ao lado das 

naturezas simples comuns. Nesta, elas são apartadas das naturezas simples comuns ou 

conteúdos mais gerais. Ora, é interessante que, entre as verdades eternas recenseadas nos 

Princípios, não apareçam as verdades matemáticas. Tendo em vista que dissemos que as 

verdades eternas são proposições, é de estranhar, a princípio, que proposições matemáticas 

não apareçam entre elas. 

Por outro lado, tendo em vista que dissemos que Descartes está tratando de ideias, é 

natural que as verdades matemáticas sejam deixadas de fora. Afinal, as verdades matemáticas 

são juízos. Sem que nos estendamos muito sobre o assunto, digamos apenas que uma prova 

disso é o fato de que as verdades matemáticas podem ser postas em dúvida, nas Meditações, 

ao passo que as verdades eternas não o podem6. Com efeito, o argumento do Deus enganador, 

na Primeira Meditação, levanta a seguinte hipótese: “pode ocorrer que Deus tenha desejado 

                                                 
6 Afastamo-nos aqui de certa leitura do argumento do Deus enganador, qual seja, como se ele se utilizasse da 
teoria cartesiana da livre criação das verdades eternas por Deus, ou ao menos se igualasse a ela em sua 
radicalidade. Para Bréhier (1967), por exemplo, a verdade como correspondência entre pensamento e coisa é 
colocada em dúvida, com o Deus enganador, colocando-se em dúvida a estabilidade da própria coisa, no sentido 
de que Deus pode fazer com que esta coisa esteja em constante mutação (Cf. p. 200). Como entendemos, porém, 
Descartes está colocando em dúvida a verdade (matemática) como correspondência apenas no sentido de que, 
dada certa coisa já criada por Deus, meu pensamento pode não se conformar a ela: sou apenas dotado de uma 
falsa crença a respeito dela. Além disso, ao tomar a tese de que Deus cria livremente as verdades eternas para 
sustentar que, no mesmo sentido, Deus poderia ser enganador, a leitura de Bréhier pode se prestar a uma 
interpretação da dúvida como incidindo sobre os próprios princípios lógicos, se estes são criados; ou, 
inversamente, se a dúvida não os afeta, a uma interpretação dos princípios lógicos como não sendo livremente 
criados. Este paralelo entre “criar” e “enganar”, portanto, não nos interessa nenhum pouco aqui, já que 
entendemos os princípios lógicos como criados e estes mesmos princípios como indubitáveis. A hipótese de uma 
mutação constante das coisas criadas, não obstante, será tratada adiante em 2.2. 
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que eu me engane todas as vezes em que faço a adição de dois mais três, ou em que enumero 

os lados de um quadrado, ou em que julgo alguma coisa ainda mais fácil do que isso.” (AT 

IX: 16). É tentador, é verdade, achar que a referência a “alguma coisa ainda mais fácil” seja 

uma referência às verdades eternas, isto é, aos axiomas ou noções comuns. No entanto, 

Descartes afirma poder se enganar toda vez “em que julga” algo ainda mais fácil. As verdades 

eternas, na medida em que são ideias, não são, portanto, atingidas. Como defende Forlin: 

 

Não há como, portanto, introduzir a dúvida nos princípios lógicos, 
porque não é possível – a exemplo do que se fazia até mesmo com as 
ideias matemáticas – reduzir o juízo à ideia, já que o próprio juízo é 
aqui a ‘ideia’. Não existe aqui uma relação externa, em que a ideia de 
uma coisa é ligada à coisa de que ela é ideia por uma ação da vontade, 
isto é, não ocorre aqui um juízo que acrescenta à ideia um valor 
objetivo. O que temos aqui é apenas uma relação interna à própria 
‘ideia’, ideia que já é um ‘juízo’ – um juízo tautológico. (FORLIN, 
2005, 326) 

 

Que as verdades matemáticas sejam colocadas em dúvida e as verdades eternas não, 

então, deve-se ao fato de as últimas serem ideias. No entanto, isto por si só não as exime 

completamente da dúvida hiperbólica, já que a ideia de quadrado, por exemplo, também é 

colocada em dúvida. Neste caso, digamos sem maiores digressões, há também algo que 

distingue as verdades eternas das outras ideias, a saber, elas são indubitáveis. Neste aspecto, é 

verdade, elas pouco se distinguem das verdades matemáticas, que também são indubitáveis. 

Porém, o que é indubitável enquanto juízo se torna dubitável na medida em que o juízo é 

suspenso, ao passo que o que é indubitável enquanto ideia não. 

Em suma, as verdades eternas, como atestam as Regras ao colocá-las entre as 

naturezas simples, são ideias; e, como atestam as Meditações ao eximi-las da dúvida, são 

proposições indubitáveis. Pelo primeiro aspecto (ser ideias), elas se distinguem das verdades 

matemáticas, que são juízos. E, pelo segundo aspecto (em particular, ser proposições), elas se 

distinguem de ideias de outras naturezas simples, como a de quadrado, as quais podem ser 

entendidas como conceitos, por oposição a proposições. Landim, por exemplo, considera uma 

noção comum “uma noção per se nota, evidente em si mesma (uma ‘verdade eterna’), que é 

uma regra da razão (e não uma representação de coisas, como são, por exemplo, as ideias 

definidas ‘como as imagens das coisas’), expressa por proposições (e não por conceitos).” 

(LANDIM, 1992, 25). 
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Ora, os Princípios trazem à tona as verdades eternas, entendidas como axiomas ou 

noções comuns, em toda sua particularidade. À semelhança das Regras, colocam-nas entre 

ideias, mas, à diferença das Regras, separam-nas de naturezas simples (conteúdos gerais) 

como a duração. Esta separação pode ser explicada pela distinção entre proposições e 

conceitos. Ao mesmo tempo, esta distinção apenas vem a se somar à distinção entre ideia e 

juízo, tendo em vista que as verdades matemáticas ficam de fora da enumeração das verdades 

eternas feita pelos Princípios. Em resumo, enquanto proposições, as verdades eternas se 

distinguem das naturezas simples e, enquanto ideias, distinguem-se das verdades matemáticas. 

As naturezas simples são ideias e conceitos; as verdades matemáticas são juízos e 

proposições; as verdades eternas, enfim, são ideias e proposições. Eis aí as verdades eternas 

enquanto axiomas ou noções comuns. Infelizmente, este não é o único uso que Descartes faz 

da expressão “verdades eternas”. É o que veremos a seguir.  

 

1.2. Naturezas verdadeiras e imutáveis 
 

As verdades matemáticas que, como frisamos, do ponto de vista epistemológico, 

dependem de juízos, são referidas, na primeira alusão à livre criação em 1630, como eternas: 

“As verdades matemáticas, as quais chamais de eternas, foram estabelecidas por Deus e dele 

dependem inteiramente, assim como todo o resto das criaturas.” (AT I: 145). Teremos melhor 

ocasião de considerar o predicado desta frase, mas o que nos interessa aqui é o seu sujeito, no 

qual as verdades matemáticas são tidas como eternas. Se é possível dizer aqui que Descartes 

atribui isto a Mersenne, o mesmo não se aplica ao que ele diz ao mesmo interlocutor cerca de 

um mês depois: “Perguntais também o que necessitou Deus a criar estas verdades; respondo-

vos que ele era livre para fazer com que não fosse verdade que todos os raios do círculo são 

iguais” (AT I: 152). O que é este último fato senão uma verdade matemática? Que “estas 

verdades” sejam as eternas fica claro pelo começo da mesma carta, o qual nos traz também 

uma definição de “verdades eternas” que se afasta definitivamente da definição das mesmas 

como axiomas. Descartes diz o seguinte: 

 

Perguntais por que tipo de causalidade Deus estabeleceu as verdades 
eternas. Respondo: pelo mesmo tipo de causalidade com que ele criou 
todas as coisas, quer dizer, como sua causa eficiente e total. Pois é 
certo que ele é o autor da essência das coisas criadas não menos que 
de sua existência; e esta essência nada mais é do que as verdades 
eternas. (AT I: 151-152, grifo acrescentado). 
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Para complicar um pouco mais as coisas, Descartes não se contenta em afirmar que as 

verdades eternas, entendidas agora como verdades matemáticas, são verdades acerca de 

essências, mas que elas são a essência das coisas criadas. Isto vem ao encontro do fato de que 

Descartes não faz muita questão, em outra parte de sua obra, de diferenciar entre proposições 

verdadeiras acerca de objetos e objetos verdadeiros. Trata-se da Quinta Meditação, na qual os 

objetos matemáticos, na medida em que podem ser atribuídos à extensão em comprimento, 

largura e profundidade, são tomados como essências das coisas materiais, abstração feita da 

existência das mesmas, a qual é provada apenas na meditação seguinte. Descartes constata a 

presença de ideias destas naturezas na mente do sujeito meditante, identificando-as com as 

ideias inatas. Por isso, uma investigação sobre quais naturezas são verdadeiras e imutáveis, e 

quais não, coincide com uma análise de quais ideias são inatas e quais não. 

Em linhas gerais, Descartes considera, como um dos pontos de partida em suas 

Meditações, a divisão tradicional das ideias em inatas, adventícias e fictícias: “destas ideias, 

umas me parecem ter nascido comigo, outras ser estranhas e vir de fora, e as outras ser feitas e 

inventadas por mim mesmo” (AT, IX, 29). Assumimos aqui, sem prova, que este é também o 

ponto de chegada de Descartes7. No entanto, entre seu ponto de partida e seu ponto de 

chegada há uma consideração crítica: “talvez eu possa persuadir-me de que todas essas idéias 

são do gênero das que eu chamo de estranhas e que vêm de fora ou que nasceram todas 

comigo ou, ainda, que foram todas feitas por mim; pois ainda não lhes descobri a verdadeira 

origem” (AT, IX, 30). 

O ponto de partida de Descartes, então, embora forneça uma divisão entre as ideias, 

não fornece um critério para dividi-las. Tudo se passa como se, para a tradição, fosse possível 

dizer que uma ideia é inata porque nasceu comigo ou que é adventícia porque veio de fora, ao 

passo que, para Descartes, fosse primeiramente necessário saber qual ideia é inata e qual é 

adventícia para, então, dizer que nasceu comigo ou veio de fora. Ou seja, Descartes precisa de 

critérios independentes para afirmar a que categoria uma ideia pertence. 

Para que não nos estendamos, em questões de teoria do conhecimento, mais do que já 

nos estendemos, procuremos indicar como as ideias se distinguiriam, em última instância, 

para Descartes. Dois critérios devem ser levados em questão: a oposição clareza-

                                                 
7 Uma prova disso seria requerida em face da aparente tese cartesiana de que toda ideia é inata. Descartes de fato 
diz que “não há nada em nossas ideias que não seja inato à mente ou à faculdade de pensar” (AT VIIIB: 358). 
Isto não quer dizer, contudo, que todas as ideias sejam inatas, mas apenas que as fictícias e as adventícias são 
constituídas por elementos inatos. No entanto, cada uma tem sua peculiaridade. Na medida em que cada uma tem 
sua peculiaridade, Descartes mantém a divisão tradicional e, na medida em que toda ideia se constitui de 
elementos inatos, Descartes se afasta da tese tradicional/empirista. 
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distinção/obscuridade-confusão e a oposição passividade/atividade. As ideias sensíveis ou 

adventícias são obscuras e confusas e atestam uma passividade (dos sentidos), ou seja, 

impõem-se a despeito da vontade do sujeito. As ideias fictícias podem ser claras e distintas e 

atestam uma atividade por parte do sujeito, ou seja, dependem de sua vontade. Por fim, as 

ideias inatas devem ser claras e distintas e atestar certa passividade (do intelecto). 

Dito isto, é tendo em vista a passividade do intelecto, a partir das ideias inatas, que 

Descartes se permite inferir, na Quinta Meditação, que há naturezas verdadeiras e imutáveis. 

Na Quinta Meditação, para atestar tal passividade, Descartes fornece o critério que, seguindo 

a denominação da comentadora Margareth Wilson (1978, p. 150), é comumente chamado de 

critério das consequências imprevistas das ideias inatas, segundo o qual, em linhas gerais, as 

ideias inatas seriam aquelas das quais se podem deduzir propriedades que não estão 

expressamente incluídas em sua definição. E, nas Primeiras Respostas, Descartes oferece o 

critério, ainda segundo a denominação de Wilson (1978, p. 151), chamado de critério da não 

analisibilidade das ideias inatas, segundo o qual, também em linhas bem gerais, uma ideia 

inata não poderia ser dividida, por uma operação clara e distinta do intelecto, em outras duas 

ideias mais simples que ela, situação esta que seria característica das ideias fictícias, as quais 

nada mais são que composições de ideias, cuja ligação entre si depende da imaginação do 

sujeito pensante8. 

A passagem da Quinta Meditação em que Descartes introduz o critério das 

consequências imprevistas é a seguinte: 

 

E o que, aqui, estimo mais considerável é que encontro em mim uma 
infinidade de ideias de certas coisas que não podem ser consideradas 
um puro nada, embora talvez elas não tenham nenhuma existência fora 
de meu pensamento, e que não são fingidas por mim, conquanto esteja 
em minha liberdade pensá-las ou não pensá-las; mas elas possuem 
suas naturezas verdadeiras e imutáveis. Como, por exemplo, quando 
imagino um triângulo, ainda que não haja em nenhum lugar do 
mundo, fora de meu pensamento, uma tal figura, e que nunca tenha 
havido alguma, não deixa, entretanto, de haver uma certa natureza ou 
forma, ou essência determinada, dessa figura, a qual é imutável e 
eterna, que eu não inventei absolutamente e que não depende, de 
maneira alguma, de meu espírito; como parece, pelo fato de que se 
pode demonstrar diversas propriedades desse triângulo, a saber, que os 

                                                 
8 Wilson (1978) tece críticas aos critérios cartesianos, argumentando que o critério das consequências 
imprevistas seria tão amplo que permitiria identificar ideias fictícias como inatas e que, além disso, o critério da 
não analisibilidade teria uma aplicação tão restrita que não permitiria identificar nem mesmo ideias inatas como 
inatas. Não trataremos do debate gerado por ela por ultrapassar os limites de nossa discussão. Sobre isso, ver 
também Wilson 1997. 
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três ângulos são iguais a dois retos, que o maior ângulo é oposto ao 
maior lado e outras semelhantes, as quais agora, quer queira, quer não, 
reconheço mui claramente e mui evidentemente estarem nele, ainda 
que não tenha antes pensado nisto de maneira alguma, quando 
imaginei pela primeira vez um triângulo; e, portanto, não se pode 
dizer que eu as tenha fingido e inventado. (AT IX: 51). 

 

A passagem das Primeiras Respostas em que Descartes oferece o critério da não 

analisibilidade das ideias inatas é a seguinte: 

 

...devemos notar um ponto a respeito das ideias que não contêm 
naturezas verdadeiras e imutáveis, mas são meramente inventadas e 
justapostas pelo intelecto. Tais ideias podem sempre ser separadas 
pelo mesmo intelecto, não simplesmente por uma abstração, mas por 
uma operação intelectual clara e distinta, tal que quaisquer ideias que 
o intelecto não pode dividir desta forma claramente não foram 
justapostas pelo intelecto. Quando, por exemplo, penso em um cavalo 
alado ou em um leão efetivamente existente, ou em um triângulo 
inscrito em um quadrado, prontamente entendo que também sou capaz 
de pensar em um cavalo sem asas, ou um leão que não existe, ou um 
triângulo fora do quadrado, e assim por diante; portanto estas coisas 
não têm naturezas verdadeiras e imutáveis. Mas se eu penso em um 
triângulo ou um quadrado (não incluirei agora o leão ou o cavalo, uma 
vez que suas naturezas não nos são transparentemente claras), então o 
que quer que eu apreenda como estando contido na ideia de um 
triângulo – por exemplo, que seus três ângulos são iguais a dois 
ângulos retos –, posso com verdade afirmar do triângulo. E o mesmo 
se aplica ao quadrado com respeito ao que quer que eu apreenda como 
estando contido na ideia de um quadrado. Pois mesmo que eu possa 
entender o que é um triângulo se abstraio o fato de que seus três 
ângulos são iguais a dois retos, não posso negar que esta propriedade 
se aplica ao triângulo por uma operação intelectual clara e distinta – 
isto é, enquanto ao mesmo tempo entendendo o que estou dizendo 
com tal negação.  (AT VII: 117). 

 

Descartes parece passar insensivelmente de um critério a outro. O que Descartes 

parece querer enfatizar com isto é que, na verdade, eles são complementares. Assim, após 

deduzir do triângulo uma propriedade imprevista, não posso negar que ela pertença ao 

triângulo. Em outras palavras, de qualquer consequência deduzida do triângulo como 

imprevista (pelo primeiro critério), posso afirmar que ela não pode ser separada do triângulo 

(pelo segundo critério). Esta complementaridade parece se confirmar no caso do triângulo 

inscrito no quadrado: 
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Ademais, se considero um triângulo inscrito no quadrado, não com 
vistas a atribuir ao quadrado propriedades que pertencem apenas ao 
triângulo, ou atribuir ao triângulo propriedades que pertencem ao 
quadrado, mas com vistas a examinar apenas as propriedades que 
surgem da conjunção dos dois, então a natureza deste composto será 
tão verdadeira e imutável quanto a natureza do triângulo sozinho ou 
do quadrado sozinho. E isto se pode notar pelo fato de que se pode 
manter que o quadrado não tem menos do que o dobro da área do 
triângulo nele inscrito, e afirmar outras propriedades semelhantes que 
pertencem à natureza desta figura composta. (AT VII: 118). 

 

Nesta passagem, fica claro que, de qualquer consequência deduzida do “triângulo 

inscrito no quadrado” como imprevista (pelo primeiro critério), posso afirmar que ela não 

pode ser separada do “triângulo inscrito no quadrado” (pelo segundo critério). 

Dito isto, tendo em vista os dois referidos critérios, Descartes parece presumir o 

caráter fictício de quaisquer ideias que não sejam ou bem as (i) ideias da geometria e da 

aritmética ou bem a (ii) ideia de Deus. Tanto as ideias simples de quadrado e de triângulo 

quanto a ideia complexa de “triângulo inscrito no quadrado” são inatas. Inversamente, tanto as 

ideias complexas de leão existente e de cavalo alado quanto as ideias mais simples de leão e 

de cavalo são fictícias. É neste sentido que Gregory Brown afirma que “nossa divisão do 

mundo em tipos naturais sempre, e necessariamente, contém um elemento de ficcionalidade”, 

e que, 

 

...se não podemos derivar de nossa ideia de um cavalo o que não 
colocamos explicitamente nela, tanto menos podemos derivar da ideia 
de cavalo alado o que não colocamos explicitamente nela. Salvo por 
estipulação arbitrária, não podemos dizer quais propriedades poderiam 
advir da combinação de ‘ter asas’ e ‘ser cavalo’ (em oposição àquelas 
propriedades que viríamos a associar com ‘ser cavalo’ e ‘ter asas’ 
separadamente). (BROWN, 1991, p. 92, grifo do autor). 

 

Mas, afinal, o que torna as ideias da geometria mais “transparentemente claras” do que 

as do leão e do cavalo? Segundo Edelberg (1990, p. 520), e seguimos aqui sua interpretação, 

tais ideias têm as propriedades que têm devido ao fato de seus objetos, as naturezas 

verdadeiras e imutáveis, expressarem propriedades da extensão. Ou seja, a maneira com a 

qual o triângulo se comporta é determinada pela extensão. Por isso, mesmo figuras mais 

arbitrárias como o triângulo inscrito no quadrado também têm consequências imprevistas, 

porque as leis que permitem sua definição estão dadas pela extensão. 
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Edelberg afirma que a prova das propriedades imprevistas do triângulo apela a 

“propriedades gerais do espaço ou extensão, tal como a de que, se são construídas em algum 

lugar do espaço duas linhas paralelas cortadas por uma transversal, os ângulos 

correspondentes serão iguais” (EDELBERG, 1990, p. 520). Ora, o que deve ser observado é 

que as propriedades em questão parecem provir não tanto do triângulo, o qual poderia ser 

definido como um polígono de três lados, quanto das condições nas quais se pode construir 

um polígono de três lados, a saber, a relação entre as linhas traçadas. Sendo assim, as 

propriedades do triângulo remetem, em última análise, à substância extensa e, portanto, o 

triângulo nada mais é do que um modo da mesma. 

Ora, como mostramos na seção anterior, Descartes diz que uma verdade eterna “é 

considerada não como alguma coisa existente, nem tampouco como modo de coisa” (AT 

VIIIA: 23-24, grifo acrescentado). A esta altura, fica claro que ao dizer a Mersenne que a 

“essência das coisas criadas” “nada mais é do que as verdades eternas” (AT I: 152), Descartes 

assume que as verdades eternas são (também) modos de coisa, a saber, modos da substância 

extensa. Portanto, há dois sentidos da expressão “verdades eternas”: o primeiro como axioma 

ou noção comum e o segundo como essência das coisas criadas ou naturezas verdadeiras e 

imutáveis9. 

Seja como for, convém notar ainda que esta diferença do ponto de vista ontológico 

explica a diferença epistemológica entre ideia e juízo quando se trata de proposições lógicas e 

proposições matemáticas. As primeiras são ideias na medida em que são regras da razão, ao 

passo que as últimas são juízos na medida em que se referem a essências. O fato é que, em 

todo caso, a expressão “verdades eternas” não é unívoca em Descartes. 

 

1.3. Escopo das verdades eternas 
 

Longe de querer resolver aqui esta aparente equivocidade entre verdades eternas como 

axiomas e verdades eternas como essências, queremos apenas registrá-la. E isto, basicamente, 

por duas razões. Em primeiro lugar, parece-nos temerário querer reduzir um sentido ao outro. 

Isto nos levaria ou bem a defender que as essências matemáticas são aspectos inerentes à 

mente do sujeito pensante (ao passo que não temos nenhum problema com uma abordagem 

                                                 
9 A identificação entre “essência das coisas criadas” e “naturezas verdadeiras e imutáveis” não deixa, contudo, 
de ser problemática, já que a natureza divina está entre as últimas, mas só estaria entre as primeiras se 
assumíssemos um sentido forte de causa sui em Descartes, de tal forma que o próprio Deus fosse criado, ainda 
que criado por si mesmo. Trataremos deste assunto mais oportunamente, em 4.2. Por ora, podemos adiá-lo sem 
maiores problemas. 
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mais realista aí); ou bem a defender que os axiomas ou noções comuns são verdades acerca de 

essências (o que contradiria frontalmente a passagem em que Descartes afirma que elas não 

são nem coisas nem modos de coisas). Em segundo lugar, Descartes não afirma que as 

verdades eternas são criadas livremente senão como uma instância da tese geral de que tudo o 

é: “eu sei que Deus é o autor de tudo e que estas verdades são algo e, consequentemente, que 

ele é seu autor.” (AT I: 152). Portanto, tanto os axiomas quanto as essências estão sob o 

escopo da livre criação. 

A passagem em que Descartes se refere a Deus como podendo ter criado o círculo com 

raios diferentes confirma isso para as verdades matemáticas. Além do mais, no início da 

mesma carta, há também a referência a Deus como autor da essência das coisas criadas, a qual 

já sabemos ser a base das verdades matemáticas. Quanto aos axiomas ou noções comuns, há 

pelo menos uma ocasião em que eles não escapam à tese cartesiana, a saber, uma passagem da 

carta a Mesland de 2 de maio de 1644: 

 

Eu me volto para a dificuldade de conceber como Deus teria agido 
livre e indiferentemente se ele tivesse tornado falso que os três 
ângulos de um triângulo fossem iguais a dois ângulos retos, ou em 
geral que contraditórios não podem ser verdadeiros ao mesmo 
tempo. É fácil desfazer esta dificuldade considerando que o poder de 
Deus não pode ter quaisquer limites. (AT IV: 118, grifo acrescentado). 

 

Sendo assim, podemos aventar que o uso da expressão “verdades eternas” para casos 

diferentes por Descartes se baseia em algum sentido amplo desta expressão. Tal sentido 

amplo, assim propomos, pode ser entendido na medida em que tanto os axiomas quanto as 

essências são eternos. Neste sentido, antes de depender da mente humana (que não é eterna), 

os axiomas dependem de Deus10, assim como as essências. Como explicar, no entanto, que 

Descartes sustente que os axiomas dependem apenas da mente humana? No caso das 

essências, com efeito, sua eternidade é compatível com o fato de que o intelecto é passivo em 

relação a elas. Ora, talvez possamos entender que Descartes quer apenas descartar que os 

axiomas sejam coisas ou modos de coisas. Assim, Descartes diz que eles “têm sua sede” em 

nossa mente. 

Levando em consideração que nossa mente é a substância pensante, é difícil entender, 

a princípio, por que os axiomas não seriam modos dela. Acontece que os modos são meros 

acidentes da mente, podendo o sujeito pensante ora desejar ora não, por exemplo. Ora, o 
                                                 
10 Voltaremos com calma a este ponto em 2.1. Por ora, apenas introduzimos a tese de “que” as verdades eternas 
dependem de Deus e, em 2.1, abordaremos “como”. 
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sujeito pensante não pode pensar ora com o princípio de não-contradição ora não, conforme as 

circunstâncias, mas, na verdade, não pode não pensar com este princípio. Assim, embora os 

axiomas não deixem de ser ideias, são ideias não tanto no sentido de que pensamos ou não 

nelas, mas no sentido de que pensamos com elas. Sendo assim, podemos entender que 

Descartes está salvaguardando os axiomas do aspecto temporal (não eterno) de nossa mente. 

Que os axiomas tenham sua sede em nossa mente, então, não quer dizer que eles dependam 

dela. 

Temos assim um sentido amplo de “verdades eternas” que se explica pelo próprio 

adjetivo da expressão, de tal maneira que Descartes considera pelo menos dois exemplos de 

verdades eternas: os axiomas e as essências. 

Dito isto, devemos lançar alguma luz sobre um certo subgrupo de verdades eternas. 

Sabemos que, por esta expressão, podemos entender tanto os axiomas ou noções comuns 

quanto as essências ou naturezas verdadeiras e imutáveis. Entre estas últimas, no entanto, 

temos tanto os objetos matemáticos quanto Deus. Não é nosso objetivo aqui abordar a prova 

ontológica da existência de Deus dada por Descartes na Quinta Meditação, mas o fato é que 

ele pretende ter provado a verdade da proposição “Deus existe” a partir da consideração da 

respectiva essência imutável: 

 

Pois, estando habituado em todas as outras coisas a fazer distinção 
entre a existência e a essência, persuado-me facilmente de que a 
existência pode ser separada da essência de Deus e de que, assim, é 
possível conceber Deus como não existindo atualmente. Mas, não 
obstante, quando penso nisso com maior atenção, verifico claramente 
que a existência não pode ser separada da essência de Deus, tanto 
quanto da essência de um triângulo retilíneo não pode ser separada a 
grandeza de seus três ângulos iguais a dois retos ou, da ideia de uma 
montanha, a ideia de um vale; de sorte que não sinto menos 
repugnância em conceber um Deus (isto é, um ser soberanamente 
perfeito) ao qual falte existência (isto é, ao qual falte alguma 
perfeição), do que em conceber uma montanha que não tenha vale. 
(AT IX: 52)11. 

 

                                                 
11 À sua maneira, e com seus próprios pressupostos, Descartes não deixa de tomar parte aí na herança deixada 
pela prova ontológica de Anselmo de Cantuária, oferecida por este em seu Proslógio, Capítulos 2 e 3: “... Se, 
portanto, ‘o ser do qual não é possível pensar nada maior’ existisse somente na inteligência, este mesmo ser, do 
qual não se pode pensar nada maior, tornar-se-ia o ser do qual é possível, ao contrário, pensar algo maior: o que, 
certamente, é absurdo. Logo, ‘o ser do qual não se pode pensar nada maior’ existe, sem dúvida, na inteligência e 
na realidade. O que acabamos de dizer é tão verdadeiro que nem é possível sequer pensar que Deus não existe.” 
(1979, p. 102).  
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Sendo assim, verdades acerca de Deus são também verdades eternas, e aqui não 

enfrentamos embaraços, mas parece até que afirmamos algo mais óbvio do que a respeito dos 

axiomas e das essências matemáticas. 

Por outro lado, o fato de as verdades acerca de Deus, as quais podemos chamar de 

verdades teológicas, tais como “Deus existe” e “Deus é onipotente”, entrarem no escopo das 

verdades eternas parece trazer à tona uma nova questão. A saber, terá o escopo da livre 

criação o mesmo escopo das verdades eternas? Até então, vínhamos frisando que, a despeito 

das diferenças entre os axiomas e as essências, ambos são livremente criados. Agora nos 

deparamos com o fato de que, a despeito das semelhanças entre os objetos matemáticos e 

Deus, talvez o último não deva ser considerado como livremente criado. Afinal, parece que se 

deve distinguir aquele que livremente cria daquilo que é livremente criado. 

Ademais, se considerarmos que a livre criação implica alguma contingência, isto é, 

que verdades livremente criadas poderiam não ser verdades, então considerar como criadas 

verdades como “Deus existe” e “Deus é onipotente” implicaria que Deus poderia não existir 

ou não ser onipotente. No entanto, há aqui um passo que deve ser considerado com cautela: 

dizer que o fato de uma verdade ser livremente criada implica que ela poderia ser diferente. 

Por isso, devemos adiar a questão do escopo da livre criação para depois que já tenhamos 

visto, senão todas, ao menos as principais consequências que dela possam ser depreendidas. 

Por ora, basta-nos ressaltar que, assim como os axiomas e as verdades matemáticas, as 

verdades teológicas são verdades eternas, se elas são livremente criadas ou não é um assunto 

que merece ser tratado à parte, com mais atenção12. 

  

                                                 
12 Tratamos disto em 4.1. 
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2. LIVRE CRIAÇÃO: CONSEQUÊNCIAS 
 

Descartes normalmente aborda a tese da livre criação a partir do que podemos chamar 

de mundo atual, e raramente se preocupa em fazer raciocínios sobre o que poderíamos chamar 

de mundos meramente possíveis. Sua principal preocupação parece ser a de convencer seu 

leitor de que tudo que é ou existe é estabelecido por Deus. A fim de considerar esta tese, 

contudo, um leitor poderia ser logo levado a ponderar que Deus é livre e, embora Descartes se 

mostre consciente desta objeção, ele hesita em responder-lhe diretamente, apelando por vezes 

para a incompreensibilidade divina. 

Mas, afinal, por que o leitor traria à tona a liberdade divina? A saber, porque o fato de 

Deus poder agir desta ou daquela maneira teria como contrapartida que as proposições que 

formam verdades eternas, as quais dele dependem, poderiam ser ora verdadeiras ora falsas e, 

assim, não seriam imutáveis. E mesmo na hipótese de que Deus agisse sempre da mesma 

forma, a simples possibilidade de ele agir de outra forma implicaria a possibilidade de que as 

proposições em questão fossem falsas, e neste caso estas proposições não seriam verdades 

necessárias. 

De fato, quando pressionado, Descartes parece aceitar, senão a possibilidade de que as 

verdades eternas não sejam imutáveis, ao menos a possibilidade de que elas não fossem 

necessárias. Antes de enfrentar a questão da necessidade, contudo, vamos nos deter nas 

questões acerca da eternidade e da imutabilidade das verdades em questão. 

 

2.1. Livre criação e eternidade 
 

A tese de que Deus cria livremente verdades eternas poderia, em certo sentido, ser 

vista como contendo uma contradição nos termos. Deixando de lado o fato de que Deus cria 

livremente, o simples fato de ele criar as verdades eternas já contradiria o fato de estas 

verdades serem eternas. Pois, dada a definição de eterno como aquilo que não tem nem início 

nem fim, e entendendo algo criado como algo que vem a ser, as verdades em questão, na 

medida em que são criadas, deveriam ter um começo e, na medida em que são eternas, não 

deveriam ter um começo. 

A solução a este problema, se alguma, e queremos defender que há uma, deve passar 

por um esclarecimento dos termos em jogo. De um lado, temos uma definição de eternidade 
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como qualidade daquilo que não tem início nem fim. De outro, uma noção vaga de criação 

como o vir a ser de algo no tempo, algo que, por isso mesmo, deve ter ao menos um começo. 

Tal noção de criação pressupõe o tempo na medida em que deveria haver uma antecedência 

temporal do criador em relação à criatura. No entanto, podemos pensar em uma noção de 

criação que não pressuponha a antecedência temporal mencionada. De fato, como nota 

Plantinga: 

 

Não é incompatível com a intuição da soberania e da aseidade 
[divinas] sustentar que há um objeto x que (i) existiu por uma 
extensão infinita de tempo e não tem começo, e (ii) tem sua existência 
causada por uma ação que Deus desempenha – uma ação que está no 
poder divino abster-se de desempenhar, e tal que, se ele assim se 
abstivesse, x não mais existiria. (1980, p. 81-82) 13. 

 

Ora, tal noção não apenas está disponível, como é a noção pressuposta por Descartes 

no caso em questão. Ou seja, Descartes não exige mais do que uma antecedência causal entre 

criador e criatura. Nada impede, portanto, que estes sejam contemporâneos. Isto encontra 

apoio na seguinte passagem: “a luz natural não estabelece que o conceito de uma causa 

eficiente requeira que ela seja anterior no tempo ao seu efeito. Ao contrário, o conceito de 

uma causa é, estritamente falando, aplicável apenas na medida em que a causa está 

produzindo seu efeito” (AT VII: 108). Deste ponto de vista, Deus pode ser visto como 

cotemporal em relação às verdades eternas. E, na medida em que Deus não tem começo nem 

fim, e que não há nenhum momento em que Deus exista e as verdades eternas não, pode-se 

concluir que as verdades eternas tampouco têm começo ou fim, isto é, são de fato eternas. 

Esta solução é corroborada ainda pela seguinte resposta a Mersenne: “Perguntais o que Deus 

fez para produzi-las [as verdades eternas]. Respondo-vos que desde toda a eternidade ele as 

quis e as entendeu como sendo, e por este fato mesmo ele as criou.” (AT I: 152). 

Embora esta última passagem possa ser vista como corroborando uma 

cotemporalidade entre Deus e as verdades eternas, ela não obstante pode se prestar a uma 

leitura das verdades eternas como atemporais, como se Deus as criasse fora do tempo (cf. 

SCHMALTZ, 2013, p. 214, nota 71). Isto reforçaria ainda mais o caráter eterno das verdades 

eternas. No entanto, mesmo na hipótese de que elas fossem temporais, seu caráter eterno nos 

parece assegurado pelo que já foi dito. 

                                                 
13 Embora tenha encontrado em Plantinga referência textual, devo tal argumento a Maria Cecília Barbosa, que o 
sugeriu em resposta ao impasse entre criação e eternidade. 
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Dada a diferença entre eternidade e imutabilidade, contudo, ainda resta o problema de 

se haveria verdades que seriam eternas, mas não imutáveis. Tendo em mente a definição de 

que a imutabilidade é a qualidade daquilo que não muda ao longo do tempo, tentemos 

entender tal caso. Em que sentido, por exemplo, a verdade 2+2=4 seria eterna, mas não 

imutável? Neste caso, parece que a mutabilidade desta verdade implicaria em seu fim, isto é, a 

partir do momento em que 2+2 passasse a ser 5, por exemplo, a verdade 2+2=4 deixaria de 

existir e, portanto, não seria eterna. 

Vimos que admitir uma verdade como criada por Deus não implica em admitir que ela 

tenha começo, na medida em que é possível que ela seja eterna. Podemos concluir daí que não 

há contradição em que uma verdade seja criada e eterna, mas Descartes diz algo mais, ele 

afirma ser o caso de que há verdades que são criadas e eternas. Ao menos, já sabemos que 

Descartes não diz algo contraditório, no entanto sua tese permanece gratuita. 

Que uma verdade seja criada não impede, pois, que ela seja eterna, mas, se levarmos 

em consideração como ela é criada, ainda parece haver muitos outros problemas em se dizer 

que ela é eterna. Assim, que Deus crie uma verdade não implica que ela não seja eterna, mas 

ele pode muito bem criar uma verdade não eterna. Deixemos claro: se uma verdade como 

2+2=4 não fosse eterna, ela não o seria, não em razão de ser criada, mas porque Deus assim 

quereria. Não é porque Deus a cria que uma verdade não é eterna, mas porque Deus quer. 

De todo modo, resta-nos procurar razões que nos permitam dizer ser o caso aquilo que 

afirmamos ser possível: que haja verdades eternas. Por um lado, a resposta à eternidade aqui 

em jogo, como vimos há pouco, confunde-se com a resposta à imutabilidade. Por outro lado, 

devemos deixar a distinção entre ambas bem clara. Se pensarmos, não em verdades, mas em 

objetos, como, digamos, “2+2”, a distinção se torna mais interessante. Poder-se-ia pensar em 

um mundo no qual a entidade “2+2” é eterna, mas ora ela tem a propriedade de ser 4 ora de 

ser 5 e, portanto, tal entidade é mutável. O 2, também, poderia ser pensado como eternamente 

existindo, mas ora como número primo, ora não, ou ora como sucessor do 1, ora não. 

Destarte, se objetos podem ser eternos sem que sejam imutáveis, graças à distinção 

que há entre os mesmos e suas propriedades, não poderíamos tirar daí uma lição? Parece que 

sim. Podemos dizer que há proposições eternas, tal como 2+2=4, porém mutáveis? Não 

exatamente: proposições não parecem poder passar por algo parecido com perder ou ganhar 

propriedades, pois ou perderiam o sujeito ou o predicado, deixando de ser proposições, isto é, 

deixando de existir. Não obstante, há ainda o valor de verdade das proposições. Se 

considerarmos que estas últimas não dão todas as condições para se lhes atribuir este ou 
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aquele valor de verdade, podemos pensar que há proposições que ora são verdadeiras ora são 

falsas. 

Pensemos na proposição “o céu é azul”. Se o céu for mutável, ele pode perder a 

propriedade de ser azul. Poderia tornar-se vermelho, por exemplo. Neste caso, a referida 

proposição seria ora verdadeira ora falsa. Em outras palavras, ela seria verdadeira, mas não 

imutavelmente verdadeira. A mutabilidade ou imutabilidade não se aplica às proposições, 

então, mas ao seu valor de verdade. 

Ora, assim como o céu pode ser concebido como mutável, assim também, partindo do 

pressuposto cartesiano da livre criação, podemos conceber que objetos como 2 e 4 fossem 

mutáveis. Se eles o são, proposições como 2+2=4 não são imutavelmente verdadeiras, e as 

respectivas verdades não são eternas. 

Portanto, o que nos interessa aqui é que a eternidade da verdade “2+2=4” depende de a 

proposição “2+2=4” ser imutavelmente verdadeira. Para que se investigue se uma dada 

verdade é eterna, deve-se investigar se a proposição que a descreve se comporta de tal forma 

que me permita atribuir-lhe sempre o mesmo valor de verdade. E, ao investigar se uma 

proposição se comporta desta ou daquela maneira, estamos apenas investigando se os objetos 

sobre os quais ela versa se comportam desta ou daquela maneira, isto é, são imutáveis ou 

mutáveis (ou mesmo estão em constante mutação). 

 

2. 2. Livre criação e imutabilidade 
 

Tendo em vista o que foi dito acima, nossa pergunta agora é: como Descartes mantém 

que certas verdades são eternas, isto é, como ele mantém que suas respectivas proposições são 

imutavelmente verdadeiras? Comecemos com a pergunta oposta: por que o valor de verdade 

de tais proposições seria mutável? A saber, ou (i) Deus poderia intervir a qualquer momento 

no mundo atual e fazer com que, de um momento para outro, 2+2 deixasse de ser 4 ou, mais 

em acordo com a natureza atemporal de Deus, (ii) ele poderia ter decretado desde toda a 

eternidade que, até o instante t, 2+2 fosse 4 e, do instante t em diante, 2+2 fosse 5, por 

exemplo. Descartes parece dar dois tipos diferentes, embora não incompatíveis, de resposta: 

uma baseada no que Deus é, outra baseada no que Deus faz. Obviamente, não se pode 

distinguir, em Deus, o que ele é do que ele faz, porém esta distinção é relevante na medida em 

que permite detectar uma diferença de ênfase nas respostas de Descartes, diferença esta que 

parece ser motivada pelas diferentes questões colocadas por seus interlocutores em cada caso. 
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Uma primeira resposta cartesiana à suposta mutabilidade das verdades em questão se 

encontra no contexto de um diálogo fictício que, em sua primeira carta sobre a livre criação, 

Descartes escreve a Mersenne: “Será dito que se Deus estabeleceu tais verdades ele poderia 

mudá-las como um rei muda suas leis. A isto a resposta é: Sim, ele pode, se sua vontade pode 

mudar.” A partir daí Descartes passa da voz indireta para a voz direta: 

 

‘Mas eu as entendo como eternas e imutáveis.’ 

– Eu faço o mesmo juízo sobre Deus. 

‘Mas sua vontade é livre.’ 

– Sim, mas seu poder está além de nossa compreensão. (AT I: 145-146). 

 

A primeira reação de Descartes à hipótese da mutabilidade das verdades em questão é, 

pois, irônica: ao dizer “sim, ele pode, se sua vontade pode mudar”, Descartes está dizendo: 

“não, ele não pode”, já que a sequência é construída no sentido de apontar a imutabilidade (da 

vontade) divina. 

Em um segundo momento do diálogo, então, surge a tensão entre a imutabilidade e a 

liberdade divinas. O interlocutor fictício se vale de uma adversativa (mas) para pontuar que 

Deus é livre logo após Descartes apresentá-lo como imutável. Visto que Descartes não se 

mostra preocupado aí com esta tensão, podemos ler o diálogo como subentendendo uma 

harmonia entre a imutabilidade e a liberdade divinas, harmonia que é alcançada se 

entendemos que as ações divinas, apesar de imutáveis, não são necessárias. Assim, que a 

vontade divina seja a mesma ao longo do tempo não impede que a possibilidade de agir de 

outra forma esteja sempre presente. Certamente, isto coloca em xeque a necessidade das 

verdades eternas, do que não estamos nos ocupando ainda, mas o fato é que a mutabilidade 

das mesmas é afastada através da imutabilidade divina. Em linhas gerais, o raciocínio é o 

seguinte. As proposições que descrevem verdades eternas dependem de Deus e, visto que 

Deus é imutável, também o são tais proposições. 

Aqui, temos que lembrar que, não apenas as proposições que descrevem verdades 

eternas, mas tudo depende de Deus, e isto inclui proposições que descrevem estados de coisas 

temporários. Cunning (2003), não por acaso, reconhece que há dificuldade em ver “como a 

vontade de Deus é sempre a mesma se os efeitos de sua vontade são tão diversos” (p. 86). Em 

vista disso, Cunning argumenta que “Descartes pode dizer que a vontade divina é eternamente 

a mesma, mas que ela eternamente quer que todos os eventos ocorram numa certa ordem” 
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(CUNNING, 2003, p. 86). No entanto, deve-se notar que a “vontade divina pode 

imutavelmente produzir objetos mutáveis” (SCHMALTZ, 2012, p. 12)14. Por outro lado, se a 

imutabilidade das proposições que descrevem verdades eternas não se segue trivialmente da 

imutabilidade divina, é ao menos compatível com ela. Portanto, não se incorre em erro ao se 

dizer que Deus produz objetos imutáveis, o único problema é que, para que não se faça tal 

afirmação gratuitamente, devem-se procurar razões independentes para ela. 

Que a vontade divina seja imutável, portanto, garante apenas que Deus não intervém 

nas verdades estabelecidas ao longo do tempo, afastando nossa hipótese (i) mais acima, porém 

não afasta a hipótese (ii) de que Deus poderia ter desde sempre decretado que em um 

momento t haveria uma mudança radical de paradigma. Portanto, a primeira resposta 

cartesiana à mutabilidade das verdades eternas, a qual se apoia no que Deus é, isto é, em sua 

natureza imutável, parece falhar. 

Como dissemos, há uma outra resposta cartesiana ao mesmo problema, a qual se apoia 

mais no que Deus faz, isto é, numa atitude pela qual Deus se compromete em garantir a 

eternidade das verdades em questão. Trata-se da interlocução com Gassendi, nas Quintas 

Respostas, na qual Descartes afirma o seguinte: 

 

Quanto ao que dizeis, afirmando que vos parece duro ver estabelecer 
algo de imutável e de eterno além de Deus, teríeis razão se se tratasse 
de uma coisa existente, ou apenas se eu estabelecesse algo de tal modo 
imutável que sua imutabilidade mesma não dependesse de Deus. Mas, 
assim como os poetas fingem que os destinos foram na verdade feitos 
e ordenados por Júpiter, mas que, uma vez por ele estabelecidos, ele 
próprio é obrigado a guardá-los, da mesma maneira não penso, na 
verdade, que as essências das coisas e essas verdades matemáticas que 
se podem conhecer sejam independentes de Deus, mas penso todavia 
que, como Deus assim o quis e dispôs, elas são imutáveis e eternas. 
Ora, que isto vos pareça duro ou não, pouco me importa; para mim, 
basta que seja verdadeiro. (AT VII: 380). 

 

Gassendi acata apenas Deus como eterno e imutável, de modo que as verdades ditas 

eternas e imutáveis, como “homem é animal”, não seriam nem eternas nem imutáveis, mas 

meras abstrações (AT VII: 319-320). Ao que parece, Gassendi considera que proposições 

obtidas por abstração não podem ser imutáveis, provavelmente por dependerem das coisas 

materiais, as quais não são elas mesmas imutáveis. Descartes, contudo, não abre mão de sua 

                                                 
14 Schmaltz aponta aí que tal fato, o de Deus poder imutavelmente produzir objetos mutáveis, leva Malebranche 
a rejeitar a imutabilidade divina como garantia da eternidade das verdades eternas, em favor da tese de que elas 
são imutáveis em si mesmas, e, assim, a se afastar de Descartes. 
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tese da imutabilidade das verdades em questão. Em sua resposta, Descartes parece ser 

caridoso com a questão imposta por Gassendi. Obviamente, Descartes não aceita a tese 

empirista de que tais proposições seriam abstraídas das coisas, ele pensa, isto sim, que elas 

são inatas ao intelecto humano. A despeito disso, Descartes parece aproveitar a ocasião para 

considerar se haveria alguma outra razão, que não a exposta por Gassendi, pela qual apenas 

Deus seria eterno e imutável e não as verdades eternas. Uma razão para se pensar assim é, 

sem dúvida, que a imutabilidade divina não garante o que podemos chamar de uma 

imutabilidade em sentido relevante das verdades eternas, isto é, a imutabilidade advinda não 

só do fato de uma proposição ser verdadeira, desde sempre, em um momento do tempo, mas a 

imutabilidade advinda do fato de uma proposição ser verdadeira, desde sempre, em todos os 

momentos do tempo. 

Neste caso, podemos distinguir entre proposições que são, desde sempre, ora 

verdadeiras ora falsas, e proposições que são, desde sempre, sempre verdadeiras. As verdades 

ditas eternas devem satisfazer à segunda condição, sob pena de não ser possível distingui-las 

de verdades não eternas. Assim, se Descartes trata das verdades eternas em um sentido 

relevante, isto é, um sentido que permita distingui-las de verdades não eternas, como é 

plausível supor, então ele precisa justificar a eternidade de tais verdades com um argumento 

mais forte do que o da imutabilidade divina, que se mostrou insuficiente. Ora, a resposta a 

Gassendi parece trazer este argumento mais forte à tona. Mais do que ser imutável, Deus deve 

ainda conformar-se às verdades que estabelece, tal como Júpiter se conforma aos destinos 

estabelecidos por ele próprio. 

A resposta a Gassendi, com efeito, parece apresentar algo mais do que o diálogo 

fictício. Se, no diálogo fictício, Descartes justifica a imutabilidade das verdades matemáticas, 

em vão, meramente a partir da natureza imutável de Deus, na resposta a Gassendi aparece 

uma sugestão de que Deus é não apenas imutável, mas imutável em um certo sentido, isto é, 

de modo a garantir uma certa ordem de eventos. A saber, a ordem de eventos que nos permite 

identificar um sentido relevante da imutabilidade de certas proposições. Contudo, o principal 

ganho de se passar do diálogo fictício para a resposta a Gassendi é o de que Descartes defende 

algo mais. “Defender algo mais”, aqui, significa que uma tese é mais forte do que a outra. A 

resposta a Gassendi, contudo, carece de um argumento em favor da tese defendida, já que 

Descartes diz bastar-lhe que seja verdade. Para nós, ela não passa de uma evidência textual de 

que Descartes defende a tese mais forte, resta-nos procurar se Descartes oferece um 

argumento que nos permita passar da tese mais fraca à tese mais forte. 
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Eis aqui um argumento dado por Descartes no artigo 36 da Segunda Parte dos 

Princípios da Filosofia: “a perfeição de Deus envolve não apenas que ele seja imutável em si 

mesmo, mas também que ele opere de uma maneira que é sempre completamente constante e 

imutável” (AT VIIIA: 61). Aqui, apesar de não ver nisso uma razão forte para o problema em 

questão, Kaufman (2005) concede hipoteticamente o que ele considera uma versão mais forte 

da passagem acima, a saber, o que ele chama de “Princípio da Transferência de 

Imutabilidade”, de acordo com o qual, “para qualquer x, se x é querido por uma vontade 

onipotente e imutável, então x é imutável” (p. 6). 

A esta altura, devemos considerar a dificuldade, a que alude Cunning, sobre “como a 

vontade de Deus é sempre a mesma se os efeitos de sua vontade são tão diversos” (2003, p. 

86), de maneira invertida, isto é: se a vontade de Deus é sempre a mesma, como os efeitos de 

sua vontade são tão diversos? Neste sentido, de acordo com Kaufman, é absurdo pensar que 

Descartes sustente que proposições como ‘Deaton recebe um sanduíche’ são imutavelmente 

verdadeiras. Pois, Kaufman argumenta, há um momento no qual elas são verdadeiras e outro 

momento no qual elas são falsas (2005, p. 9). 

É claro, esta não é a forma mais caridosa de se considerar a interpretação em questão. 

Cunning, por exemplo, encontra uma similaridade entre Descartes e Malebranche, no sentido 

de que “o Deus de Malebranche não quer cada coisa na hora em que ela ocorre; antes, ele quer 

eternamente que, por exemplo, em t’ um certo evento ocorra” (CUNNING, 2003, p. 91, nota 

37). Assim, como concede Kaufman, “o que é imutavelmente verdadeiro é a proposição 

temporalmente idexicada” de que “Deaton recebe um sanduíche em t” (KAUFMAN, 2005, p. 

10). Destarte, não é difícil chegar à conclusão de que, no caso das proposições que descrevem 

verdades eternas, Deus quer que elas sejam sempre as mesmas através do tempo (para todo t). 

Neste sentido, a evidência textual referida acima para a imutabilidade destas proposições tem 

algum suporte filosófico. 

Dissemos mais acima que, se a proposição não oferece todas as condições para que se 

lhes atribua um valor de verdade, então há sentido em se falar em proposições ora falsas ora 

verdadeiras. O que concluímos agora, com Kaufman e Cunning, é que, tendo em vista que 

Deus cria as proposições com todas as condições de atribuição de seu valor de verdade, então 

não há proposições ora falsas ora verdadeiras, todas são ou bem imutavelmente verdadeiras 

ou bem imutavelmente falsas. Neste sentido, podemos mesmo dizer que, se uma proposição é 

verdadeira, é imutavelmente verdadeira. Portanto, por um lado, as verdades matemáticas e 

lógicas são apenas um caso especial desta tese geral. Assim, são eternas no sentido de que as 
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respectivas proposições são imutavelmente verdadeiras. Por outro, o que distingue as 

verdades matemáticas e lógicas das outras verdades não é serem imutáveis, mas o serem no 

sentido relevante, isto é, na medida em que prescindem de uma indexação temporal. 

Dito isto, deve-se notar que nossa interpretação não oferece uma justificação da 

imutabilidade das verdades eternas. Ainda resta o problema de distinguir quais proposições 

(se as há) são garantidas como imutáveis no sentido relevante e quais não. Ou seja, temos 

ainda um problema epistemológico. Mesmo que assumamos que as proposições matemáticas, 

por exemplo, são imutáveis no sentido relevante, ainda assim parece permanecer em aberto 

que, por exemplo, 2+2=4 não seja uma proposição matemática, justamente por não ser 

imutável no sentido relevante. Em resumo, a menos que se disponha de um critério seguro 

para isto, qualquer recorte de certas proposições como sendo imutáveis em sentido relevante 

em detrimento de outras permanece arbitrário. 

Contudo, deixando de lado a questão epistemológica, devemos apenas levar em conta 

que, dado o comprometimento divino em questão, Deus garantiria que, ao menos de direito, 

nossas crenças fossem verdadeiras. Isto é, se a verdade consiste na correspondência entre 

pensamento e coisa, ao menos é certo, segundo Descartes, que as coisas não estão em 

constante mutação. Assim, o comprometimento divino em questão não deve ser confundido 

com o fato de Deus ser veraz. Pois, com efeito, tal tese implica que, além de garantir que as 

coisas não estão em constante mutação, Deus garante ainda nosso acesso epistêmico a elas.15 

 

2. 3. Livre criação e necessidade 
 

Ao defender a tese da livre criação, Descartes mantém que qualquer dada proposição, 

se é (necessariamente) verdadeira, não é assim concebida por Deus em virtude de ser 

(necessariamente) verdadeira, mas, ao contrário, é (necessariamente) verdadeira em virtude de 

ser assim concebida por Deus. Isto é o que chamaremos de tese da dependência. Assim 

formulada, a tese da dependência chama atenção para o fato de Deus determinar tudo que é ou 

existe, e de Deus não ser determinado por nada e, nestes termos, ser livre16. 

                                                 
15 Não trataremos, contudo, do argumento do Deus enganador senão de passagem, por fugir à abordagem que 
daremos a nosso assunto, a saber, no sentido de investigar se, ao menos de direito, as coisas se prestariam a 
pensamentos verdadeiros/necessários. 
16 Esta tese nada mais é, portanto, que a soma de duas outras: Plantinga a chama de “soberania-aseidade”, na 
medida em que tudo depende de Deus (soberania) e Deus não depende de nada (aseidade). Cf. PLANTINGA, 
1980, p. 1-2. 
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Como consequência da tese da liberdade divina, Descartes costuma inferir uma tese de 

acordo com a qual, para um dado x, Deus poderia fazer x de outra forma: 

 

Perguntais também o que necessitou Deus a criar estas verdades; 
respondo-vos que ele era livre para fazer com que não fosse verdade 
que todos os raios do círculo são iguais – tão livre quanto era para não 
criar o mundo. E é certo que estas verdades não estão mais 
necessariamente ligadas à sua essência do que outras coisas criadas. 
(Carta a Mersenne, 27 de Maio de 1630) (AT I: 152). 

 

Isto é o que chamaremos, por estipulação, de tese da onipotência. A tese da 

onipotência, então, consiste na tese da dependência acrescida deste poder divino para ter 

agido de outra forma. Em vista disso, parece haver um conflito entre a tese da onipotência e a 

presumida necessidade das verdades eternas. Pois, acrescentando o referido poder à tese da 

dependência, temos como aparente resultado que, uma vez que as verdades eternas dependem 

de Deus, elas poderiam ser de outra forma e, assim, não são necessárias. 

Na sequência, com uma ou outra exceção, abordaremos interpretações que bloqueiam 

tal consequência. Entretanto, procuraremos mostrar que isto nem sempre é conseguido sem 

violar a tese da onipotência. Tais interpretações são as seguintes: primeiramente, (i) 

“possibilismo universal”, segundo o qual as verdades eternas são contingentes; depois, (ii) 

“possibilismo limitado”17, segundo o qual tais verdades são necessárias, porém 

contingentemente necessárias; em seguida, (iii) o que chamamos de possibilismo moderado, 

segundo o qual as verdades eternas são necessárias, mas nem por isso tudo é necessário; e, por 

fim, (iv) necessitarismo, segundo o qual as verdades eternas são necessárias justamente 

porque tudo é necessário. 

 

2.3.1. Possibilismo universal 
 

De acordo com Frankfurt (1977), “as verdades eternas são inerentemente tão 

contingentes quanto quaisquer outras proposições” (p. 42). Dado que Descartes sustenta, sem 

controvérsia, que, se p é necessariamente verdadeiro o é por ser assim concebido por Deus e 

que, já de acordo com Frankfurt, está no poder divino conceber p como falso, então p é 

possivelmente falso. O raciocínio é o seguinte. Visto que o poder divino é ilimitado, Deus 

pode conceber qualquer proposição como falsa e, visto que o valor de verdade de qualquer 

                                                 
17 Termos tomados emprestados de Plantinga, 1980, p. 92 e p. 103, respectivamente. 
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proposição depende de a mesma ser concebida por Deus, então toda proposição poderia, em 

algum sentido, ser falsa. Isto é como Frankfurt entende as verdades eternas em um sentido 

absoluto, sentido este que deve ser entendido como ontológico. 

Neste caso, Frankfurt tem que dar conta de aparentes contraexemplos a sua 

interpretação, a saber, os casos em que uma proposição não pode ser negada sem contradição. 

A título de objeção, poder-se-ia alegar que a impossibilidade de negar algumas proposições 

nos permite concluir a impossibilidade de sua falsidade. A posição de Frankfurt, contudo, é de 

que não estamos autorizados a inferir a impossibilidade de p ser falso de nossa 

impossibilidade de negar p sem contradição: 

 

Inevitavelmente, as concepções cartesianas de investigação e de 
conhecimento são moldadas por sua constatação de que há uma 
incerteza a respeito da relação entre a classe de juízos requeridos por 
considerações racionais e a classe de juízos que corretamente 
descrevem a natureza inerente da realidade. (FRANKFURT, 1977, p. 
50) 

 

Desta maneira, Frankfurt separa o que é ontológico e absoluto do que é meramente 

epistêmico, isto é, relativo ao conhecimento humano. Assim, Frankfurt pode circunscrever 

todo alegado contraexemplo ao âmbito epistêmico. Em outras palavras, Frankfurt está 

preparado para dizer que o que se passa no âmbito epistêmico não é um contraexemplo ao que 

se passa no âmbito ontológico. 

Entretanto, ainda podemos colocar tal interpretação em dúvida. Como dito, tal 

interpretação das verdades eternas repousa numa separação entre os âmbitos epistêmico e 

ontológico. Neste ponto, não nos é forçoso aceitar tal separação a não ser que tenhamos 

razões independentes para isso. De fato, a Frankfurt não está disponível dizer, sem mais, que 

Descartes admite esta separação. Antes, a posição de Descartes parece ser exatamente a 

oposta, pois uma de suas principais preocupações é sua famosa regra de verdade, de acordo 

com a qual o que é clara e distintamente percebido como certo é verdadeiro. Neste sentido, 

clareza e distinção são aspectos epistêmicos que configuram um estado de certeza em relação 

ao sujeito cognoscente, ao passo que a verdade, poderíamos argumentar, seria esta certeza 

justificada a partir de um acesso ao âmbito ontológico. Deste modo, poderíamos concluir, não 

podemos separar o âmbito epistêmico do âmbito ontológico. 

Acontece que Frankfurt está longe de aceitar o argumento de que a certeza, para 

Descartes, seja justificada através de uma recorrência ao âmbito ontológico. Ao contrário, a 
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justificação da certeza partiria do próprio sujeito cognoscente e se valeria, portanto, apenas do 

âmbito epistêmico. Frankfurt tem uma interpretação peculiar da regra de verdade. Sua visão 

sobre este ponto, defendida independentemente de seu interesse nas verdades eternas18, é de 

que a regra de verdade é o resultado de uma autovalidação da razão. De acordo com esta 

visão, a preocupação de Descartes é mostrar que, uma vez que toda tentativa de colocar a 

razão em dúvida falha, a razão não pode ser colocada em dúvida. Assim, o passo da certeza à 

verdade seria apenas o passo da certeza de cuja confiabilidade não somos assegurados à 

certeza de cuja confiabilidade somos assegurados19. 

A referência ao caráter absoluto do que pertence ao âmbito ontológico não se deve 

meramente à oposição ao caráter relativo (ao conhecimento humano) do que pertence ao 

âmbito epistêmico. Tal referência, aplicada ao contexto da interpretação de Frankfurt, 

encontra respaldo textual na seguinte passagem das Segundas Respostas (citada por Frankfurt 

em nota): 

 

Pois, o que nos importa, se talvez alguém fingir que mesmo aquilo, de 
cuja verdade nos sentimos tão fortemente persuadidos, parece falso 
aos olhos de Deus ou dos anjos, e que, portanto, em termos absolutos, 
é falso? Por que devemos ficar inquietos com essa falsidade absoluta, 
se não cremos nela de modo algum e se dela não temos a menor 
suspeita? Pois pressupomos uma crença ou uma persuasão tão firme 
que não possa ser suprimida; a qual, por conseguinte, é em tudo o 
mesmo que uma perfeitíssima certeza. (AT VII: 145). 

 

Frankfurt reconhece que esta passagem é controversa (1977, p. 51). De fato, ela 

admite pelo menos duas leituras diametralmente opostas, as quais divergem em especial em 

relação a por que, afinal, não devemos nos inquietar com a referida falsidade absoluta. Para 

Frankfurt, como já insinuado pelo contexto do qual partimos, não precisamos nos inquietar 

com a falsidade absoluta porque ela não nos afeta e nos basta a falsidade relativa (à 

racionalidade). Neste sentido, pode ocorrer que uma dada proposição seja indubitável em 

relação à nossa razão e falsa absolutamente, mas ignoramos este segundo aspecto em favor do 

primeiro. Uma segunda leitura, contudo, seria a de que não devemos nos inquietar porque tal 

falsidade absoluta simplesmente não é o caso20. Neste sentido, sempre que uma proposição for 

                                                 
18 Nossa referência aqui se restringe a FRANKFURT 1967. 
19 Isto é o que é sugerido, por exemplo, na seguinte passagem: “quando alguém se lembra de ter percebido clara 
e distintamente que a intuição [percepção clara e distinta] é garantida por Deus, o que ele se lembra é de que não 
há boa razão para duvidar da confiabilidade da intuição” (FRANKFURT, 1967, p. 221). 
20 Embora tenha encontrado em Landim referência textual, devo a uma conversa com Tad Schmaltz a leitura 
alternativa à de Frankfurt.  
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indubitável em relação à nossa razão, ela será verdadeira absolutamente, e por esta razão a 

falsidade absoluta não deve ser motivo de inquietação. 

Como exemplo de uma leitura oposta à de Frankfurt, podemos citar Landim: 

 

No entanto, a noção de falsidade absoluta, ao invés de dissociar as 
noções de indubitabilidade e verdade, parece redimensionar este 
vínculo, pois, se a verdade é definida como correspondência, o fato de 
uma ideia não corresponder ao seu objeto e, portanto, ser considerada 
como falsa, é uma razão de duvidar da ideia. (...) Ao demonstrar que a 
falsidade absoluta não é uma razão fundamentada de duvidar, 
Descartes provou que ou bem o indubitável é verdadeiro, ou bem não 
é indubitável. (LANDIM, 1992, p. 120). 

 

Não nos interessa aqui, contudo, refutar Frankfurt por esta via21. Antes, podemos lhe 

conceder este ponto e eventuais outros pressupostos, a fim de nos afastarmos de sua 

interpretação apenas por razões inerentes ao tema da livre criação das verdades eternas. 

Portanto, seguindo a primeira leitura da “falsidade absoluta”, Frankfurt não admite 

que, no sistema cartesiano, seja garantido um acesso ao âmbito ontológico. Na medida em que 

o conhecimento humano é considerado, tanto a certeza quanto a verdade (a certeza cuja 

confiabilidade é garantida por Deus, isto é, pelo argumento do Deus enganador) pertencem ao 

âmbito epistêmico. Quando quer que Descartes trate da verdade num sentido ontológico e 

absoluto, Frankfurt assume, Descartes está excepcionalmente lidando com o conhecimento de 

um ponto de vista divino e não do ponto de vista humano, o qual coincide com a própria 

racionalidade. O conhecimento do ponto de vista divino, assim, é completamente 

inconcebível, porque nos aparece como irracional. O que Frankfurt pontua é que, a despeito 

desta inexorabilidade, Descartes postula tal âmbito ontológico, associando-o a questões de 

caráter teológico e, com isso, isentando nosso conhecimento de embaraços oriundos de 

abordagens teológicas. Este ponto é ilustrado com a controvérsia entre Galileu e a Igreja, na 

qual Descartes procuraria se alinhar a ambos: 

                                                 
21 O próprio Frankfurt, mais tarde, abandona a interpretação coerentista da verdade em Descartes em favor da 
interpretação correspondencialista: “houve um tempo em que acreditei que seria apropriado lidar com esta 
dificuldade [círculo] atribuindo a Descartes uma teoria da verdade como coerência. Se ele concebesse verdade 
em termos de coerência, então o problema desapareceria: mostrar que o que é clara e distintamente percebido 
satisfaz a condição de coerência é, neste caso, o mesmo que mostrar que é verdadeiro. Agora eu penso, contudo, 
que foi um erro de minha parte sugerir que Descartes sustentou uma concepção da verdade como coerência. O 
fato é que não há evidência textual para suportar esta sugestão; ao contrário, quando quer que Descartes trate 
explicitamente da verdade, ele a explica inequivocamente como correspondência com a realidade.” (1978, p. 37). 
Não obstante, nossa abordagem aqui é menos sobre Frankfurt do que sobre o possibilismo universal, do qual 
Frankfurt oferece uma defesa filosoficamente interessante, ainda que, talvez, historicamente equivocada. 
Agradeço ao Ulysses Pinheiro por chamar a atenção para esta mudança de posição e ao Marcio Zabotti por me 
disponibilizar o artigo. 
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[Descartes] acreditava que a explicação heliocêntrica do sistema solar 
é derivável por raciocínio demonstrativo de primeiros princípios 
autoevidentes, e que nenhuma explicação que entre em conflito com 
ela pode ser similarmente provada. Nisto ele difere de Galileu, cuja 
abordagem em física ele condenava como excessivamente empírica. 
Ora, se o heliocentrismo é demonstrável, então a revelação deve ser 
contraditória, e portanto ininteligível, na medida em que entra em 
conflito com a explicação heliocêntrica. Isto não significa, de acordo 
com Descartes, que o geocentrismo é falso ‘falando absolutamente’. 
Deus poderia ter feito esta contradição verdadeira. Mas significa, sim, 
que a hipótese geocêntrica não pode ser considerada em competição 
com o heliocentrismo diante da razão. (FRANKFURT, 1977, p. 56) 

 

Dito isto, a interpretação de Frankfurt dá conta de explicar, também, qual seria a 

motivação de Descartes para defender uma tese que, aparentemente, não cumpriria nenhum 

outro papel relevante dentro de sua filosofia. 

Em resumo, a possível falsidade de qualquer proposição p, alegada por Frankfurt, 

baseia-se na visão cartesiana de que está no poder divino fazer p falso. Por outro lado, isto não 

contraria o fato de que, do ponto de vista da razão humana, não se possa negar certas 

proposições sem ao mesmo tempo cair em contradição. Tal impossibilidade é relativa à 

própria razão humana e por isso não seria absoluta. Assim, o poder divino de tornar p falso 

não afeta o fato de que não possamos negar p sem contradição. Isto porque a possível 

falsidade de p, neste caso, não é uma alternativa reciprocamente exclusiva à nossa concepção 

de p como necessariamente verdadeiro. Ocorre que tal concepção não é absoluta, ao passo que 

a possível falsidade o é. É neste sentido que Frankfurt afirma que “a incapacidade de conceber 

a verdade de uma contradição é, Descartes sugere, meramente uma característica contingente 

de nossas mentes” (FRANKFURT, 1977, p. 44), e que “Deus poderia também ter-nos dado 

mentes de uma natureza diferente” (p. 45). A interpretação de Frankfurt, assim, parece se 

coadunar à tese da onipotência. Contudo, no que se segue, procuraremos mostrar que ela 

justamente viola esta tese. 

Ao inferir da onipotência, entendida como o poder de Deus para fazer tudo, a 

conclusão de que toda proposição pode ser falsa, Frankfurt veda a Deus o poder de fazer 

proposições necessariamente verdadeiras. Ou seja, mesmo ao fazer proposições verdadeiras, 

Deus não poderia se desfazer de seu poder de fazê-las falsas. Neste sentido, embora Deus 

tenha poder sobre o valor de verdade das proposições, no sentido em que de fato poderia fazer 

todas falsas ou todas verdadeiras, Deus não teria poder sobre o status modal destas 
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proposições, as quais seriam contingentes. Pois, curiosamente, tal contingência não seria um 

decreto divino, como quer Descartes, mas uma consequência da própria natureza divina. 

É verdade que tal interpretação se coaduna com a tese da dependência. Uma 

interpretação que violasse tal tese pressuporia que p e não-p são proposições independentes de 

Deus, em relação às quais Deus realiza suas escolhas. Não é esta a crítica que fazemos a 

Frankfurt. No entanto, mesmo admitindo que, sem Deus, não haveria nem p nem não-p (a tese 

da dependência), a interpretação de Frankfurt tem como consequência que, ao criar p, Deus 

criaria ao mesmo tempo a possibilidade de não-p22. Ora, se a Deus não é dado o poder de criar 

p sem ao mesmo tempo criar a possibilidade de não-p, ou seja, sem ao mesmo tempo 

determinar sua contingência, então a tese da onipotência parece ser de alguma forma violada. 

 

2.3.2. Possibilismo limitado 
 

Passemos agora à interpretação de Curley, a qual, em certos aspectos, é comparável à 

de Frankfurt. Ainda que a um certo custo, como procuraremos apontar, Curley procura sanar o 

problema de que todas as proposições seriam contingentes. 

Contudo, não podemos entrar na leitura de Curley sem aceitar o sentido de validade 

transmundial que ele acredita estar subentendida em passagens como esta: “o conhecimento 

destas verdades é tão natural a nossas almas que não podemos senão julgá-las infalíveis 

quando as concebemos distintamente, nem duvidar de que, se Deus tivesse criado muitos 

mundos, seriam tão verdadeiras em cada um deles como neste” (AT XI: 47). Descartes, 

Curley sustenta, “antecipa uma ideia normalmente creditada a Leibniz, de que verdades 

necessárias são aquelas que são verdadeiras em todos os mundos possíveis” (CURLEY, 1984, 

p. 575). Dada esta visão de modalidade, Curley lê Descartes como não distanciando muito da 

visão contemporânea de modalidade. Em linhas gerais, tal visão é a seguinte: 

                                                 
22 Segundo Frankfurt, para Descartes, (i) a criação de p não pode desfazer Deus de seu poder para fazer não-p; 
daí (ii) a possibilidade de não-p. Concordamos com (i), mas não com (ii). Com efeito, se nossa crítica a Frankfurt 
for entendida no sentido de que, para fazer jus à tese da onipotência, tivéssemos que aceitar que Deus deveria se 
desfazer do referido poder, então poderíamos, com razão, ser acusados de falácia, já que exigiríamos que a 
onipotência divina fosse entendida como um despojamento dessa onipotência mesma. Nossa crítica pode ser 
mais bem formulada, no entanto, se distinguirmos entre o poder divino e o exercício deste poder. Na 
interpretação de Frankfurt, o que ocorre é que, ao exercer seu poder na criação de p, Deus seria obrigado a 
exercer este mesmo poder na criação da possibilidade de não-p. Ou seja, Frankfurt parece assumir que Deus não 
pode ter um poder sem exercê-lo. Assumimos, ao contrário, que, do poder divino para fazer não-p, não se segue 
a possibilidade de não-p. Neste sentido, Deus teria o poder de criar verdades necessárias (cuja possibilidade do 
oposto não é criada), ao invés do poder de criar apenas verdades contingentes, como quer Frankfurt. Voltaremos 
a esta crítica, em 3.3, após expor nossos próprios pressupostos. Por ora, convém notar que o possibilismo 
limitado parece surgir em resposta ao mesmo problema, no sentido de que, do poder divino para fazer não-p, não 
se segue a possibilidade de não-p, mas apenas a possibilidade da possibilidade de não-p, como veremos. 
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- Uma proposição é necessariamente verdadeira se, e somente se, é verdadeira em 

todos os mundos possíveis; 

- Uma proposição é possivelmente verdadeira se, e somente se, é verdadeira em pelo 

menos um mundo possível; 

- Uma proposição é contingentemente verdadeira se, e somente se, é verdadeira em ao 

menos um mundo possível e falsa em ao menos um mundo possível; 

- Uma proposição é contraditória se, e somente se, é falsa em todos os mundos 

possíveis.23 

Todavia, isto ainda não parece dar conta da seguinte afirmação de Descartes: “mesmo 

que Deus tenha querido que algumas verdades sejam necessárias, isto não significa que ele as 

quis necessariamente; pois é uma coisa querer que elas sejam necessárias, e outra bem 

diferente querer isto necessariamente, ou ser necessitado a querê-lo.” (AT IV: 118). 

Esta passagem dá margem para que se a interprete em termos de modalidades iteradas, 

recurso este de que Curley se utiliza em sua interpretação. Isto é, ao invés de considerar as 

verdades eternas como ou bem necessárias ou bem contingentes, Curley nos convida a 

considerá-las como contingentemente necessárias. Esta iteração pressupõe que, se um dado p 

é necessário, disso não se segue trivialmente que p é necessariamente necessário. Em termos 

de mundos possíveis, então, deve haver um sentido no qual uma proposição é verdadeira em 

todos os mundos possíveis (isto é, necessária), mas não é necessária em todos os mundos 

possíveis (isto é, necessariamente necessária). Para que isto faça sentido, temos que tomar 

“todos os mundos possíveis” como “todos os mundos possíveis acessíveis ao mundo atual”24. 

Neste sentido, seja w¹ o mundo atual, w² um mundo acessível a w¹, e w³ um mundo 

acessível apenas a w². Podemos colocar isto da seguinte forma: 

w¹ → w² → w³, 

onde cada sucessor (se algum) é acessível apenas ao seu antecessor (se algum), ou 

seja, as setas indicam a acessibilidade entre os mundos. Além disso, assumiremos que cada 

um destes mundos é acessível a si próprio. Ou seja, a relação de acessibilidade é reflexiva e, 

portanto, o princípio modal □p→p (da necessidade se segue a efetividade) é considerado aqui 

                                                 
23 Cf. MORTARI, 2001, p. 357-363. Para uma abordagem mais aprofundada: HUGHES; CRESSWELL. (1996). 
24 Cf. “...na medida em que temos diferentes sistemas, temos diferentes conjuntos de fórmulas válidas. Por 
exemplo, podemos querer uma lógica em que o princípio □α →□□α não seja válido. Uma vez que fórmulas 
válidas são aquelas verdadeiras em todos os modelos, temos que alterar a definição de um modelo, ou de 
verdade-de-uma-fórmula-em-um-mundo de um modelo para dar conta disto. Como esse é um texto introdutório, 
não vamos entrar em muitos detalhes, mas só para dar uma ideia, a solução de Kripke para essa questão passa 
pela introdução de uma relação de acessibilidade entre mundos possíveis. Isto é, uma fórmula □α não é mais 
verdadeira em um mundo w se α for verdadeira em todos os mundos, mas se α for verdadeira em todos os 
mundos acessíveis a w.” (MORTARI, 2001, p. 369-370). 
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como válido. Desta maneira, por exemplo, se uma proposição p é verdadeira tanto em w¹ 

quanto em w², então é necessária em w¹, já que é verdadeira em todos os mundos acessíveis a 

este mundo. Podemos colocar isto da seguinte forma: 

w¹  w²  w³ 

p  p 

□p 

 Mas, se p é falsa em w³, então é contingente em w², já que é falsa em pelo menos um 

mundo acessível a este. Podemos colocar isto da seguinte forma: 

w¹  w²  w³ 

  p  ~p 

◊~p 

Assim, neste exemplo, aplicaremos o mesmo raciocínio aplicado ao valor de verdade, 

agora, ao status modal. Teremos que, dado que p é necessária em w¹ e contingente em w², e 

que o próprio w¹ e w² são acessíveis a w¹, então p não é necessariamente necessária em w¹, já 

que é contingente em pelo menos um mundo acessível a este, a saber, w². Podemos colocar 

isto da seguinte forma: 

w¹  w²  w³ 

p  p  ~p 

□p  ◊~p 

~□□p 

Portanto, no mundo atual, e isto é o que nos interessa aqui, p é necessária, porém não 

necessariamente necessária. 

O que nos permite chegar a este resultado é o fato de que, mesmo que w³ seja 

acessível a w², e w² seja acessível a w¹, não estamos assumindo que w³ seja acessível a w¹. 

Isto é, a relação de acessibilidade não é transitiva e, portanto, □p→□□p (da necessidade se 

segue a necessidade da necessidade) não está sendo considerado como um princípio modal 

válido aqui. Entre diferentes sistemas de lógica modal, portanto, a sugestão de Curley se 

valeria daqueles que são reflexivos, mas não transitivos. Com efeito, este é o caso do sistema 

chamado T, o qual Curley sem dúvida tem em mente (Cf. CURLEY, 1984, p. 596). 
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Dado que admitimos como aceitável a diferença entre “necessariamente p” (□p) e 

“necessariamente necessariamente p” (□□p), podemos passar agora ao principal argumento de 

Curley25. 

Curley formula a tese da onipotência nos seguintes termos: 

Para todo a e todo p, se a quer que p, é possível que a não queira que p: 

1. (a) (p) (aQp→◊~aQp) 

A tese da dependência é formulada nos seguintes termos: 

Para todo p, se p é verdadeiro, Deus quer que p: 

2. (p) (p→dQp) 

Colocando estas premissas juntamente com uma verdade necessária aleatoriamente 

selecionada, Curley chega à sugestão de que, para Descartes, nada seria necessariamente 

necessário. O raciocínio pode ser posto da seguinte forma: 

1. (a) (p) (aQp→◊~aQp) premissa 

2. (p) (p→dQp)  premissa 

3. □p’   premissa aleatória 

4. □p’→dQ□p’  instância de 2 

5. dQ□p’   3, 4 

6. dQ□p’→◊~dQ□p’ instância de 1 

7. ◊~dQ□p’  5, 6 

8. ◊~□p’   4, 7, e o princípio modal (p→q)→(◊~q→◊~p) 

9. ~□□p’   8, e o princípio ◊~p=~□p 

10. (p) ~□□p  universalização de 9 

Isto é, para todo p, não é necessário que p seja necessário, ou ainda: (p) ◊◊p (para todo 

p, é possível que p seja possível). A interpretação de Curley tem dois problemas. Um deles é 

que, como Van Cleve aponta, leva-nos de volta à interpretação de Frankfurt. O outro é a 

noção de validade transmundial assumida. 

Comecemos com a crítica de Van Cleve: “a principal coisa que eu gostaria de apontar 

é que, raciocinando das mesmas premissas e usando a mesma lógica, podemos chegar também 

à conclusão mais forte de que (p) ~□p.” (VAN CLEVE, 1994, p. 60). Isto é, para todo p, não é 

necessário que p, ou ainda: (p) ◊p (para todo p, é possível que p). Assim, raciocinando a partir 

de 1 e 2, temos: 

                                                 
25 No que se segue, além dos operadores modais de necessidade (□) e possibilidade (◊), e dos operadores lógicos 
de negação (~) e implicação (→); ‘a’ e ‘p’ são usados como variáveis; ‘...Q...’ como o predicado duplamente 
insaturado (ou relação) “...quer que...”; e p’, p’’ e d (Deus) como nomes. 
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3. □p’’   premissa aleatória 

4. p’’   3, e o princípio modal □p→p 

5. p’’→dQp’’  instância de 2 

6. dQp’’   4, 5 

7. dQp’’→◊~dQp’’ instância de 1 

8. ◊~dQp’’  6, 7 

9. ◊~p’’   5, 8, e o princípio modal (p→q)→(◊~q→◊~p) 

10. ~□p’’   9, e o princípio modal ◊~p=~□p 

11. (p) ~□p  universalização de 10 

Não obstante, Van Cleve sugere uma versão da tese da dependência tal que, ao invés 

de (p) (p→dQp), tivéssemos (p) (□p→dQ□p). Isto bloquearia, em particular, o passo 6 em 

nossa derivação do raciocínio de Van Cleve e, consequentemente, os passos seguintes. Isto 

salvaria o argumento de Curley. Tal versão da tese da dependência, contudo, como os 

comentadores parecem unânimes em censurar Curley (Cf. VAN CLEVE, 1994, p. 60; 

KAUFMAN, 2002, p. 34; BENNETT, 1994, p. 660-661), é muito fraca para expressar o 

pensamento de Descartes. Pois, em tal versão fraca, Deus seria responsável pelo status modal 

de p, mas não por seu valor de verdade. Certamente, esta não é a visão de Descartes. Portanto, 

podemos concluir que a interpretação de Curley, com esta emenda de Van Cleve, viola a tese 

da dependência e, sem tal emenda, viola a tese da onipotência pelos mesmos motivos que a de 

Frankfurt, já que é redutível à conclusão desta. 

O outro problema com a leitura de Curley é a própria noção de validade transmundial. 

Em artigo bastante convincente, Petrik apresenta outro modo de ler as referências de 

Descartes a “muitos mundos”. Nestas ocasiões, Petrik defende, Descartes não está tratando de 

mundos mutuamente exclusivos, como a noção contemporânea de mundo possível como 

totalidade maximal consistente pode levar a crer. Ao invés desta noção, Descartes estaria 

tratando de mundos “além deste”, “em acréscimo a este” (“in addition to this one”) (PETRIK, 

1998, p. 426). Isto coloca Descartes mais próximo do “debate escolástico acerca da habilidade 

de Deus para fazer uma pluralidade de mundos” (p. 429) do que da visão contemporânea de 

modalidade. 

 

2.3.3. Possibilismo moderado 
 

Ao tratar da posição de Frankfurt, focamo-nos em sua dissociação entre os âmbitos 

epistêmico e ontológico. Sua abordagem, ao procurar resguardar a onipotência divina no 
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plano ontológico, relega o plano epistêmico a uma modalidade não absoluta, meramente 

relativa à constituição de nossas mentes. Esta modalidade é, sem dúvida, tudo que precisamos 

para raciocinar, e por isso o plano ontológico deveria ser, praticamente, apenas ignorado. Em 

nossa avaliação deste plano ontológico, contudo, notamos que ele é incompatível com o poder 

divino de criar necessidades. Assim, pelo mesmo motivo, sua interpretação é também 

incompatível com a necessidade das verdades eternas. A interpretação de Bennett vem em 

socorro das consequências problemáticas de um tal plano ontológico, mas seu enfoque no 

plano epistêmico é, como veremos, parecido com o de Frankfurt. 

Bennett afirma o seguinte: “qualquer um que diga ‘Deus pode fazer tudo’ 

implicitamente afirma ter acesso ao que Deus pode fazer” (BENNETT, 1994, p. 644). O 

comentador procura considerar de fora a dicotomia segundo a qual, dada uma proposição p, p 

é ou bem possivelmente falsa (contingente) ou bem impossivelmente falsa (necessária). Isto 

porque esta é uma maneira meramente humana de entender a modalidade, e Descartes quer 

evitar tratar Deus nestes termos. Digamos que concebamos, corretamente, que p é 

impossivelmente falso. Quais são as consequências, de acordo com Bennett, do fato de que 

isto depende de Deus? A saber, deve haver um sentido no qual p não é nem possivelmente 

falso nem impossivelmente falso. Ao dar tal resposta, Bennett leva em conta a sugestão 

cartesiana de que p não é impossivelmente falso aos olhos de Deus e, ao mesmo tempo, não 

subscreve a leitura, de Frankfurt, de que p é possivelmente falso aos olhos de Deus. 

Bennett aborda a livre criação como bloqueando a inferência de “não-impossível” para 

“possível” (1994, p. 654), uma inferência certamente cara a Frankfurt. Esta inferência, 

Bennett reconhece, é completamente válida como resultado de Deus tê-la criado. Mas, visto 

que esta inferência é um mero resultado da criação divina, não podemos considerar Deus nos 

termos desta inferência. O que está em questão na interpretação de Bennett, então, é que “não-

impossível” pode ter dois diferentes sentidos: (i) possível e (ii) nem possível nem impossível. 

Uma vez que (i) já pressupõe um aparato modal como dado, Descartes está comprometido 

com (ii) no caso de Deus. 

Na visão de Frankfurt, não podemos entender um mundo em que 2+2=5, mas 

podemos dizer que o Deus cartesiano poderia fazer tal mundo. Tudo o que temos que fazer, 

neste caso, é pensar contrafactualmente ao mundo (inteligível) atual, em que 2+2=4. Na visão 

de Bennett, não estamos autorizados a isto. 2+2=5, neste caso, não é um genuíno contrafactual 

ao nosso aparato modal, está apenas errado. Poderíamos inquirir de Bennett, então, o que seria 

um contrafactual ao nosso modo de pensar o mundo. E sua resposta é que não podemos saber, 
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pois não podemos nos colocar de um ponto de vista externo ao nosso modo de pensar. Este é 

o ponto principal da interpretação de Bennett: já que não podemos nos colocar de fora de 

nosso modo de pensar a modalidade, não há razão para supor que há uma modalidade em 

qualquer outro sentido que não este. Ou seja, a modalidade se restringe à conceptibilidade. 

Por outro lado, a visão de Bennett se parece um pouco com a de Frankfurt. Tanto 

Bennett quanto Frankfurt assumem um sentido de modalidade em termos do que não 

podemos negar sem contradição, isto é, um sentido epistêmico de modalidade. Para Frankfurt, 

este sentido epistêmico não é absoluto. Para Bennett, sim. Enquanto Frankfurt separa o 

epistêmico do ontológico, Bennett os identifica26. 

Lembremos-nos da motivação de Frankfurt para fazer tal separação: ele quer evitar 

quaisquer contraexemplos à sua interpretação, e ele faz isso afastando-os para o âmbito 

epistêmico. No caso de Bennett, por que ele não precisa do mesmo expediente de Frankfurt? 

Talvez, por não ter que lidar com contraexemplos. Contudo, se sua tese é a de que não há 

modalidade para além da conceptibilidade, parece que todas as afirmações cartesianas de que 

Deus poderia fazer uma verdade necessária de outra forma são contraexemplos à sua 

interpretação. Em outras palavras, se o argumento de Bennett é o de que não temos razão para 

supor que a modalidade vai além da conceptibilidade, a isso se poderia objetar que temos, 

sim, razão para isso. Poder-se-ia dizer que Deus poderia fazer uma verdade necessária de 

outra forma, embora não devamos entender isso em nosso sentido de possibilidade. 

Neste ponto, é provável que Bennett concedesse isto contra sua interpretação. 

Entretanto, visto que ele oferece sua interpretação como uma versão da posição de Descartes, 

ele poderia dizer que o próprio Descartes não acataria a objeção acima. Dito de outra forma, 

Bennett sugere que Descartes assume uma certa tese quer queiramos ou não, a saber, que a 

modalidade se restringe à conceptibilidade: “não é possível que p significa que nenhum ser 

humano pode conceber a validade de p... ‘nenhum ser humano pode’ deve ser entendido em 

termos causais, psicológicos, e não como envolvendo as modalidades lógica ou absoluta” 

(BENNETT, 1994, p. 647). Seu principal argumento para isto é o de que Descartes põe lado a 

lado “(i) uma tese relacionando verdades necessárias a Deus” e “(ii) uma tese relacionando-as 

a nós”: “Se ilustramos (i) com Não é impossível a Deus fazer uma subida sem descida, então 

                                                 
26 Talvez a comparação feita por Schmaltz (2013) clarifique um pouco mais esta diferença: “Bennett claramente 
difere de Frankfurt na medida em que rejeita a atribuição a Descartes de qualquer tipo de possibilismo universal. 
De fato, na visão de Bennett Descartes aceita antes o oposto; todas as verdades eternas são necessárias em um 
sentido conceitualista. Em um aspecto, entretanto, sua leitura é próxima da de Frankfurt. Para ambos, a 
necessidade percebida das verdades está ligada à constituição de nossas mentes. A diferença é simplesmente que 
Frankfurt toma esta espécie de necessidade percebida como meramente aparente, ao passo que Bennett a toma 
como aquilo em que a necessidade de Descartes consiste” (p. 188). 
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(ii) é ilustrado por Não podemos conceber uma subida sem descida” (p. 645). Já sabemos que 

Frankfurt encontra uma maneira de conciliar ambas as afirmações. Bennett, por sua vez, 

oferece uma leitura alternativa: “a afirmação (ii) sobre o que podemos conceber fornece todo 

o conteúdo que somos autorizados a dar a nossas afirmações modais; e é por isso que (i) não 

devemos pensar nas verdades modais como parte daquilo com que Deus lida” (p. 647). De 

todo modo, para que esta leitura funcione, temos que conceder que Descartes considera a 

modalidade nos limites da conceptibilidade. A fim de tornar sua posição mais intuitiva, 

Bennett narra a seguinte história: 

 

Considere-se a ideia de que nós entendemos algumas questões cujas 
respostas não entendemos. Aplique isto primeiro a outras criaturas que 
não nós. Nós poderíamos descobrir animais que usam linguagem, 
mais simples do que nós, que têm aritmética da qual fazem bom uso, 
contando e computando números bastante altos. Eles nunca esgotam 
os números - os recursos parecem sem limite - mas eles estão ansiosos 
por isso. 'A piscina dos números realmente não tem fundo?' eles 
querem saber; e lhes preocupa que não possam encontrar uma 
resposta. Sabendo tudo sobre os seus cérebros e o nosso, nós sabemos 
que eles carecem de estruturas neurais necessárias para o pensamento 
de uma recursão, uma operação infindavelmente repetível tal como ir 
de um número para o seu sucessor. (Eles são capazes de recursões, 
mas não de pensar nelas.) Então nós podemos ver que eles têm uma 
clara questão cuja resposta repousa além de seus limites intelectuais; 
nós podemos dizer isto a eles, e eles poderiam entender o que nós 
dizemos, e até mesmo acreditar. Isto, eu sugiro, é claramente algo que 
nós poderíamos descobrir. Então nós deveríamos reconhecer que 
algumas das nossas questões, também, podem ter respostas que nós 
estamos profundamente, biologicamente incapazes de atingir. Nós não 
temos problema em entender isto, mesmo que isto seja a possibilidade 
de que nós sejamos incapazes de entender algo; e nós podemos 
inclusive dizer o que é que nós não entenderíamos - a saber, as 
verdadeiras respostas para algumas de nossas questões. Eu ofereço 
isto como refutando a tese geral, que eu acho que poderia ser 
levantada contra a análise conceitualista da modalidade, de que nós 
não podemos dizer nada sobre nossos próprios limites sem transcendê-
los. (BENNETT, 1994, p. 655-656) 

 

Todavia, a interpretação de Bennett se adéqua apenas às afirmações cartesianas de 

que, dada uma verdade necessária p, não é impossível a Deus que não-p, ou casos 

semelhantes, como na carta a Mersenne de 27 de maio de 1630, em que Descartes afirma que 

“[Deus] era livre para fazer com que não fosse verdade” etc., o que seria diferente de fazer 

com que fosse falso. Sua interpretação não se adéqua, porém, à passagem em que Descartes 
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afirma, em carta a Mesland de 2 de maio de 1644, que Deus poderia fazer o oposto de p: 

“...Deus não pode ter sido determinado a fazer com que fosse verdadeiro que contraditórios 

não podem ser verdadeiros juntos, ... portanto ele poderia ter feito o oposto” (AT IV: 118)27. 

Embora de forma intencional (Cf. p. 657), e não de forma inadvertida como Frankfurt, 

Bennett viola, ou antes, desconsidera a tese forte da onipotência. 

Kaufman se utiliza de outro expediente para garantir a necessidade das verdades 

eternas. A saber, ele bloqueia a inferência de que haja “possibilidade” a partir do fato de que 

Deus “poderia” ter agido diferentemente (KAUFMAN, 2002, p. 37). 

Kaufman toma a sério a tese da simplicidade divina e a consequente diferença entre a 

liberdade humana e a liberdade divina. A liberdade humana implica possibilidade. Mas, visto 

que toda possibilidade é um resultado de Deus exercer sua liberdade, possibilidade não pode 

ser uma condição para que Deus exerça sua liberdade. Este é o problema da liberdade divina 

subentendida pelo possibilismo universal, o qual vacila justamente ao humanizá-la. Bastante 

significativo, quanto a este ponto, é a afirmação cartesiana de que “tão somente Deus é a 

verdadeira causa de tudo que é ou pode ser” (AT VIIIA: 14), na qual Kaufman enfatiza o 

“pode ser” (KAUFMAN, 2002, p. 36). 

Bennett parece antecipar isto ao bloquear a inferência de “possível” a partir de “não-

impossível” no caso de Deus. Entretanto, ele estende este bloqueio ao “poderia” e, assim, à 

tese da onipotência. De maneira ao menos aparentemente mais precipitada, Frankfurt e Curley 

tomam o “poderia” como implicando “possibilidade”. À diferença de Frankfurt e Curley, 

tanto Bennett quanto Kaufman fazem jus à razão filosófica da tese da livre criação, qual seja, 

a tese da simplicidade divina. Em resumo, em: 

não é impossível a Deus que x → Deus poderia x → é possível que x, 

Bennett bloqueia a primeira implicação, ao passo que Kaufman bloqueia apenas a 

segunda. O principal ganho da leitura de Kaufman é que ela consegue conciliar a tese da 

simplicidade divina, segundo a qual não há possibilidades para Deus, com ao menos uma 

aparente evidência textual em contrário, à qual já nos referimos, segundo a qual Deus 

“poderia ter feito o oposto” da verdade de “que contraditórios não podem ser verdadeiros 

                                                 
27 Não nos é de todo clara a razão pela qual Bennett escolhe uma visão meramente epistêmica de modalidade. A 
ausência de qualquer exemplo contrafactual ao nosso aparato modal não impede uma visão in re deste aparato. O 
principal ganho da leitura de Bennett é que não precisamos assumir contingência onde só vemos necessidade. 
Isto é conseguido à custa de colocar em questão a tese forte da onipotência. Porém, a posição epistêmica ou 
subjetivista que ele toma não parece nem uma condição nem uma consequência de se colocar a onipotência em 
questão. Arriscamos aqui uma hipótese: ele tacitamente aceita a distinção de Frankfurt entre os âmbitos 
ontológico e epistêmico, na qual o primeiro permite assumir contingência onde só vemos necessidade. Assim, a 
fim de se livrar da contingência, Bennett é levado a livrar-se do âmbito ontológico. 
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juntos” (AT IV: 118). Ora, o que está em questão na tese da livre criação é que a simplicidade 

divina implica, em primeiro lugar, (i) a tese da dependência. Ao tratar desta tese, o próprio 

Descartes parece às vezes precipitar-se em fazer a inferência que o possibilismo universal faz, 

pois Descartes deriva, de (i), que (ii) Deus poderia fazer o oposto de uma verdade necessária, 

isto é, o que chamamos de tese da onipotência. 

Kaufman procura entender (i) nos limites de (ii). Para tanto, ele toma (ii) como uma 

instância de (i). Se (i) é formulado da seguinte maneira: 

 

(i*) “Para qualquer verdade eterna P, não é o caso que tenha havido qualquer fator 

impedindo Deus de querer não-P ou impelindo-o a querer P” (KAUFMAN, 2002, p. 38). 

 

Então, tomando a verdade eterna de que 2+2=4, (ii) pode ser instanciado da seguinte 

forma: 

 

(ii*) “não é o caso que tenha havido qualquer fator independente impedindo Deus de 

querer que 2+2=5 ou impelindo-o a querer que 2+2=4” (KAUFMAN, 2002, p. 40). 

 

Assim, visto que não há possibilidades contrárias às verdades eternas, sua necessidade 

é garantida sem que, por isso, seja preciso violar a tese da onipotência28. Certamente, isto 

torna a tese da onipotência em grande medida incompreensível, mas talvez ao menos isto seja 

imprescindível creditar à própria filosofia de Descartes. 

 

2.3.4. Necessitarismo 
 

Descartes defende a eternidade e a imutabilidade divinas, como já vimos. Daí se pode 

chegar a uma defesa de um necessitarismo cartesiano. Uma forma de passar da imutabilidade 

para a necessidade é através da visão (necessitarista) de Cunning, de que, juntas, as “doutrinas 

da imutabilidade divina e da independência divina também implicam que o único mundo 

possível é o mundo atual” (CUNNING, 2003, p. 79). Isto é, o Deus cartesiano, nesta visão, 

“não pode mudar sua própria vontade, e sua vontade não pode ser mudada por nada mais, e 

                                                 
28 Que a interpretação de Bennett não requeira uma visão subjetivista de modalidade parece ser confirmado pela 
abordagem que Kaufman faz da epistemologia modal de Descartes. Isto é, que não possamos pensar 
contrafactualmente aos nossos parâmetros de possibilidade não requer que, como Bennett defende, esta 
possibilidade seja redutível à conceptibilidade. Antes, isto prova que “conceptibilidade (clara e distinta) é um 
guia confiável para a modalidade” (KAUFMAN, 2002, p. 40). 
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assim sua vontade não poderia ter sido imutavelmente de outra forma” (CUNNING, 2003, p. 

81). Esta interpretação, portanto, garante a necessidade das verdades eternas, ainda que ao 

preço da necessidade de tudo. Ou seja, a necessidade das verdades eternas é apenas um caso 

especial de uma necessidade que se aplica a todas as verdades. 

Alhures, Cunning (2002)29 procura dar conta de um problema que a interpretação 

necessitarista tem que enfrentar, a saber, as passagens em que Descartes parece sugerir 

possibilidades não atuais. De fato, do ponto de vista divino, em qualquer interpretação 

possibilista, mais ou menos radical, há a pressuposição de que há verdades sobre o mundo tal 

como é e verdades sobre o mundo tal como poderia ser. Assim, é verdade que os raios de um 

círculo são iguais entre si e, como Descartes parece sugerir, poderia ser verdade (ou poderia 

ao menos ser possível, segundo o possibilismo limitado) que os raios de um círculo diferissem 

entre si. Como dar conta de supostas possibilidades não atuais na visão necessitarista? 

Ora, deve-se partir, obviamente, do pressuposto de que não há possibilidades não 

atuais. Há textos, porém, que parecem sugerir que há. Um exemplo é o Axioma X da 

Exposição Geométrica: 

 

Na ideia ou no conceito de cada coisa, a existência está contida, 
porque nada podemos conceber sem que seja sob a forma de uma 
coisa existente; mas com a diferença de que no conceito de uma coisa 
limitada, a existência possível ou contingente acha-se apenas contida, 
e no conceito de um ser soberanamente perfeito está compreendida a 
perfeita e necessária existência. (AT IX: 128). 

 

Neste ponto, a questão modal sobre a existência possível se confunde com a questão 

epistemológica sobre o que as ideias representam. O que nos interessa é a questão modal. 

Vejamos então como abordá-la a partir das diferentes posições interpretativas a respeito das 

ideias em Descartes. Uma maneira de interpretar as ideias é mantendo que elas representam, 

em última instância, as coisas de que são ideias. Outra maneira é mantendo que não. 

Supondo, então, que as ideias representem as coisas de que são ideias, a existência 

possível que elas envolvem é a existência possível das coisas de que elas são ideias. Isto 

significaria que Descartes pressupõe possibilidades não atuais? Segundo Cunning, não, pois 

Descartes estaria usando intercambiavelmente “contingente” e “possível”. O “ou” [vel] seria 

apenas explicativo. Assim, a referência a algo possível não é uma referência a algo 

meramente possível (CUNNING, 2002). “Contingente”, aqui, não deve ser entendido apenas 

                                                 
29 Todas as referências a CUNNING, 2002, dizem respeito à seção “Unactualized Possibles”. 
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no sentido de que algo seria verdadeiro em ao menos um mundo possível e falso em ao 

menos um mundo possível (pois este sentido é compatível com a mera possibilidade), mas no 

sentido mais forte de que algo seria verdadeiro no mundo atual e falso em ao menos um 

mundo possível. 

Obviamente, numa visão necessitarista, porém, nada é contingente, mas “contingente”, 

neste caso, significa “dependente”. Apenas Deus seria independente, isto é, necessário 

(CUNNING, 2002). Segundo esta linha de interpretação, a ideia de mundo físico, por 

exemplo, envolve a existência possível, não porque o mundo físico poderia ser e não é, mas 

sim porque o mundo é e poderia não ser se não fosse a sustentação divina. Ou por outra: no 

mundo atual é verdade que o mundo físico existe, mas em ao menos um mundo possível é 

falso que o mundo físico existe, a saber, por assim dizer, no mundo possível em que Deus não 

existe. Dado que Deus existe necessariamente, é certo, então é igualmente necessário que o 

mundo físico exista. Contudo, há ainda aqui um sentido relevante de contingência, na medida 

em que esta seja entendida como dependência em relação a Deus. 

No entanto, acabamos de considerar, com o mundo físico, um exemplo favorável à 

interpretação de Cunning. É preciso ainda dar conta de explicar, por exemplo, o que estaria 

envolvido na ideia de que eu não estivesse escrevendo este texto neste exato momento. Não se 

seguiria daí a possibilidade (não atual) de que eu não o estivesse escrevendo neste exato 

momento? Ora, a resposta que, em vários momentos, uma interpretação como a de Cunning 

pode dar, e a de Cunning em especial dá, baseia-se na clareza e distinção. Ao pensar que eu 

não estivesse escrevendo este texto eu estava tendo uma ideia obscura e confusa. A existência 

possível, portanto, é prerrogativa das ideias claras e distintas, tais como a de extensão (mundo 

físico). De fato, tendo como pressupostos (i) a regra geral de que tudo quanto é claro e distinto 

é verdadeiro e (ii) a verdade como correspondência (Cf. AT II: 597), Cunning sustenta sua 

visão sobre modalidade (ou a ausência desta) em Descartes nos seguintes termos: 

 

Assim, para qualquer possibilidade da qual temos concepção, se não 
há objeto ao qual esta concepção se conforme – isto é, se a 
possibilidade existe apenas no pensamento – a possibilidade não é 
clara e distintamente percebida. Possibilidades que existem apenas no 
pensamento não são parte da ontologia de Descartes e assim, na visão 
de Descartes, nem mesmo são possibilidades de fato. (CUNNING, 
2002). 

 

A aproximação com Espinosa é flagrante, pois toda mera possibilidade, nesta leitura, 

tem origem epistêmica e, mais precisamente, em uma visão distorcida da realidade. Se a 
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maneira de lidar com aparentes contraexemplos (possibilidades não atuais) é de viés 

espinosista, mais espinosista ainda é a motivação principal da leitura necessitarista de 

Descartes. Com efeito, para Descartes, (i) tudo é criado por Deus e (ii) tudo que Deus pensa 

Deus cria. Pela primeira condição, ficam excluídas possibilidades incriadas. Pela segunda, 

exclui-se a hipótese de que Deus pensasse em algo sem criar, isto é, de que houvesse 

possibilidades (pensadas) não atuais (não criadas)30. Diz Cunning: “Descartes parece estar 

tomando o mesmo lado que Espinosa aqui: o que não é objeto do entendimento divino não é 

nada mesmo, e o que é objeto do entendimento divino é criado e tornado atual.” (CUNNING, 

2002). Mas, que as duas teses mencionadas acima igualem, de certa forma, Descartes e 

Espinosa, não quer dizer que não haja ainda alguma forma relevante de distinguir os dois 

filósofos quanto ao nosso tema aqui, isto é, quanto à criação das verdades eternas. 

Antes de procurar, entretanto, distinguir Descartes e Espinosa no sentido de que 

apenas o segundo seria necessitarista devemos abordar a leitura necessitarista alternativa à de 

Cunning, a que fizemos alusão de início, a saber, uma leitura que não se comprometa com a 

tese epistemológica de que, para Descartes, as ideias representariam as coisas de que são 

ideias. Trata-se de uma leitura defendida recentemente por Ethel Rocha (2014a), de acordo 

com a qual há certa desproporção naquilo que Deus cria, a saber, uma desproporção entre o 

que Deus cria para si mesmo (como compondo sua essência) e o que ele cria como estrutura 

da mente humana (as verdades eternas). Este último grupo é apenas um subconjunto do 

primeiro. Assim, Deus cria a verdade de que 2+2=4 na mente humana e, não obstante, cria em 

si mesmo (como compondo sua essência) a verdade de que 2+2 é igual a e, ao mesmo tempo, 

diferente de 4, já que não está sujeito ao princípio de não-contradição. Uma outra 

desproporção, da qual não se pode afirmar que seja nem que não seja o caso, seria a de que, 

no mundo extra-mental, há contradições tais como a de que 2+2 é e não é 4. Em suma, tem-se 

que: ou o mundo extra-mental tem tantas coisas quanto a mente humana e, portanto, menos 

que a essência divina; ou o mundo extra-mental tem mais coisas que a mente humana e menos 

que a essência divina; ou, por fim, o mundo extra-mental tem mais coisas que a mente 

humana e tantas quanto a essência divina. 

                                                 
30 Daí que Espinosa prefira a tese cartesiana, com tudo o que ele considera aí de problemático, a uma tese que 
pusesse algo independente de Deus, a qual seria ainda mais problemática: “Confesso que esta opinião, que 
submete tudo a uma como que indiferente vontade de Deus e estabelece que tudo depende do seu beneplácito, 
desvia-se menos da verdade do que a opinião dos que estabelecem que Deus faz tudo em razão do bem. Estes 
últimos, com efeito, parece que põem algo fora de Deus, que não depende de Deus e a que Deus presta atenção, 
como modelo, ao produzir seja o que for, ou a que visa como alvo fixo. Isto, sem dúvida, não é outra coisa do 
que sujeitar Deus ao destino – nada havendo de mais absurdo que possa propor-se relativamente a Deus, acerca 
do qual mostramos que é a causa primeira e a única causa livre tanto da essência de todas as coisas como da 
existência delas. Pelo que não é próprio que eu perca tempo a refutar este absurdo.” (ESPINOSA, 1973, p. 121). 
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Feito este resumo, o que deve ser levado em consideração é que, muito embora com 

um pano de fundo necessitarista, pode-se dar conta de aparentes alusões de Descartes a 

possibilidades não atuais. Assim, o problema modal de se Deus poderia ter feito com que os 

raios de um mesmo círculo fossem diferentes entre si deixa de existir, dando lugar ao 

problema ontológico de se, no mundo extra-mental, os raios de um mesmo círculo são, afinal, 

iguais ou diferentes entre si. Seguindo as passagens em que Descartes parece estar 

comprometido com algum grau de modalidade, Rocha propõe que elas sejam relidas à luz de 

sua interpretação: 

 

Seguindo Descartes nessas passagens, contudo, parece que ele mistura 
dois sentidos diferentes ao dizer que Deus criou livremente as 
verdades eternas. É possível que ele queira dizer apenas que Deus 
poderia ter criado outras essências e verdades necessárias ao invés 
daquelas que ele criou, como é usualmente entendido. Mas também 
parece razoável supor que Descartes quer dizer não apenas isso, mas 
também que Deus pode de fato ter criado essências e verdades que a 
mente finita não pode conceber, e portanto não concebe, clara e 
distintamente. (ROCHA, 2014a, p. 8). 

 

Deve-se notar que, na passagem acima, há a sugestão de uma mistura da tese modal 

com a tese ontológica. O mesmo parece se passar no possibilismo universal de Frankfurt. No 

entanto, para Frankfurt, parece ficar em aberto se há, ou não, uma desproporção entre a mente 

humana e a essência divina. O agnosticismo que Rocha projeta sobre o mundo extra-mental é 

lançado por Frankfurt sobre o próprio Deus. Segundo o possibilismo universal, é verdade que 

2+2=4 (para a mente humana) e poderia ser verdade que 2+2=4=5 (para a mente humana) 

e/ou pode ser verdade que 2+2=4=5 (para Deus). De acordo com Ethel Rocha, não apenas 

pode, mas deve ser verdade que 2+2=4=5 para Deus. 

 

Assim, parece, temos que admitir que Deus “pensar em todas as 
coisas” significa que ele necessariamente pensa no que para nós é 
pensável e, portanto, logicamente possível, e no que para nós é 
impensável, isto é, logicamente impossível. E, mais ainda, se, ao 
pensar, Deus quer e cria, então Deus pensa, quer e cria o que é 
pensável pelo intelecto finito e o que não é pensável pelo intelecto 
finito. (ROCHA, 2014b, p. 182). 

 

Temos, portanto, uma visão necessitarista de Descartes. Pois, muito embora haja aí 

lugar para contradições, não parece haver lugar para um possibilismo universal. É justamente 

porque 2+2 já é igual a cinco que não faria sentido falar se poderia ou não ser igual a cinco. A 



58 
 

 
 

princípio, parece que apenas faz sentido falar isso em relação à mente humana, porém isto não 

se sustenta por dois motivos. Em primeiro lugar, se a mente humana contemplasse o 2+2 e o 

percebesse, ao mesmo tempo, como 4 e como 5, o único “movimento”, por assim dizer, que 

teríamos aí seria epistemológico e não modal. 2+2 é desde sempre 4 e 5; a mente humana 

apenas passaria a saber disso. Em segundo lugar, dada a limitação inerente à mente humana, a 

qual se dá justamente pela lógica, não se poderia nem mesmo falar que a mente humana 

poderia passar a saber disso, daí que 2+2 seja necessariamente 4, ainda que em um sentido 

meramente conceitualista, e não in re, de necessidade. Há, de direito e não apenas de fato, 

uma impossibilidade de a mente humana compreender as contradições que Deus compreende. 

Sendo assim, o que significaria dizer, na visão de Ethel Rocha, que a ideia de mundo 

físico, por exemplo, envolve existência possível? Bem longe do que quer Cunning, 

significaria apenas que é logicamente possível ou concebível: 

 

Embora não crie a modalidade absoluta, ao criar o intelecto finito 
estruturado segundo leis lógicas, Deus cria a modalidade para os seres 
finitos: as essências exibidas no intelecto finito consistem no conteúdo 
das ideias percebidas clara e distintamente, isto é, o conteúdo das 
ideias cuja contraparte atual é logicamente possível. (...) Deus 
estabelece o que é pensável por este intelecto finito, mas nem por isso 
garante que o que é pensável é tudo o que existe atualmente. 
(ROCHA, 2014b, p. 185). 

 

Que o mundo físico seja, além de possível, atual, não é uma condição da 

conceptibilidade da respectiva ideia, ainda que a conclusão de que o mundo existe 

pressuponha tal conceptibilidade. Seguindo a mesma linha de interpretação, poderíamos falar 

que ideias tais como a de sereia envolvem existência possível mesmo sem um ideado extra-

mental. Elas são possíveis porque são pensáveis. Ou seja, se a necessidade é meramente 

conceitualista, também o é a possibilidade. 

De qualquer forma, em resumo, parece que podemos colocar as coisas da seguinte 

maneira: se, para Cunning, as possibilidades não atuais são afastadas porque as supostas 

possibilidades não atuais não são possibilidades de fato; para Rocha, as supostas 

possibilidades não atuais são afastadas porque todas são atuais, ao menos do ponto de vista 

divino. 

Podemos nos voltar agora à questão de se Descartes é ou não um necessitarista, a 

despeito dos diferentes matizes de seu suposto necessitarismo. Pois, com efeito, nossa 

preocupação agora deixa de ser se a interpretação necessitarista de Descartes violaria ou não a 
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tese da onipotência, como era com as outras interpretações, e passa a ser a de se o próprio 

Descartes aceita, afinal, o que chamamos de tese da onipotência. 

Normalmente, as interpretações necessitaristas se apoiam no que Descartes diz na 

Conversa com Burman acerca dos decretos divinos, a saber, que Deus não se distingue dos 

mesmos. Descartes diz o seguinte: 

 

Não devemos fazer aqui uma separação entre a necessidade e a 
indiferença que se aplicam aos decretos divinos; embora suas ações 
fossem completamente indiferentes, elas eram também completamente 
necessárias. Por outro lado, embora possamos conceber que os 
decretos poderiam ter sido separados de Deus, isto é meramente uma 
maneira de pensar do nosso próprio raciocínio: a distinção assim 
introduzida entre o próprio Deus e seus decretos é mental, e não real. 
Na realidade os decretos não poderiam ser separados de Deus: ele não 
é anterior a eles ou distinto deles, nem poderia ter existido sem eles. 
(AT V: 166). 

 

Assim sendo, Descartes parece ter antecipado a consequência tirada por Espinosa a 

respeito da tese da simplicidade divina, tal como Descartes a entende. Com efeito, Descartes 

diz que Deus não poderia ter existido sem seus decretos. Espinosa afirma que, dada a 

identificação entre intelecto e vontade divinos, e dada também a identificação tanto da 

vontade quanto do intelecto divinos com a essência divina, segue-se que, se outros fossem a 

vontade e o intelecto divinos, também outro seria Deus, ou seja, Deus não seria Deus, o que é 

absurdo. Nas palavras de Espinosa: 

 

(...) todos os filósofos que li admitem que em Deus não há intelecto 
em potência mas somente em ato, e como o intelecto de Deus e a sua 
vontade se não distinguem da sua essência, como também todos 
admitem, daqui resulta, por consequência, que se Deus tivesse outro 
intelecto em ato e outra vontade, outra seria também, necessariamente, 
a sua essência; e, por conseguinte (como provei no começo), se as 
coisas tivessem sido produzidas por Deus de maneira diferente do que 
agora são, o intelecto de Deus e a sua vontade, isto é (como se 
concede), a sua essência, deveriam ser outros, o que é absurdo. (Ética, 
Parte I, Proposição XXXIII, Escólio II). (ESPINOSA, 1973, p. 120). 

 

Espinosa faz aqui uma redução ao absurdo a partir de certas premissas. Destas 

premissas, há duas condicionais que ele compartilha com Descartes, e uma que seria uma 

premissa aceita apenas por Descartes. 

A premissa aceita apenas por Descartes seria a seguinte: 
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(1) As coisas poderiam ser diferentes. 

As duas condicionais são as seguintes: 

(2) se as coisas fossem diferentes, a vontade e o intelecto divinos seriam diferentes; 

(3) se a vontade e o intelecto divinos fossem diferentes, Deus seria diferente. 

Dada a premissa cartesiana, segue-se que 

(4) Deus poderia ser diferente. 

Isto não quer dizer que a posição de Descartes é absurda em si mesma. A redução ao 

absurdo pressupõe ainda uma premissa que é aceita apenas por Espinosa, a saber: 

(5) Deus não poderia ser diferente. 

Dito isto, o que a interpretação necessitarista faz é isentar Descartes da crítica de 

Espinosa, no sentido de que Descartes não aceitaria que as coisas poderiam ser diferentes, e a 

Conversa com Burman parece confirmar isto ao trazer à tona a afirmação de que Deus não 

poderia ter existido sem seus decretos. Parece, mas não confirma: a Conversa com Burman 

confirma apenas as premissas condicionais (2) e (3) que são compartilhadas com Espinosa e 

nada diz sobre a premissa aceita apenas por Descartes. 

Por um lado, de fato, a Conversa com Burman diz algo mais do que aquilo que 

Descartes diz na maioria de suas referências à livre criação. A saber, não apenas que a 

vontade e o intelecto divinos se identificam um com o outro, mas que se identificam, por 

assim dizer, com seu objeto, isto é, com os decretos. Por outro lado, diz algo menos do que 

aquilo que é dito por Espinosa, já que Espinosa pressupõe que Deus não poderia ser diferente. 

Assim, temos pelo menos duas posições disponíveis acerca de Descartes, nenhuma das 

quais o acusa de incoerência interna: a de Espinosa, que vê Descartes como possibilista e 

digno de ser criticado, e a necessitarista, que vê Descartes como antecipando em alguma 

medida a tese espinosana de que Deus não poderia ser diferente e, assim, imune à crítica em 

questão. Optamos aqui por uma terceira posição, a qual preserva igualmente a coerência 

interna de Descartes. A saber, Descartes é minimamente possibilista e imune à crítica em 

questão, dado que não compartilha com Espinosa a premissa de que Deus não poderia ser 

diferente. 

Para Espinosa, como para Descartes, se as coisas fossem diferentes, Deus seria 

diferente. Para Espinosa, Deus não poderia ser diferente; logo, as coisas não poderiam ser 

diferentes. Para Descartes, as coisas poderiam ser diferentes; logo, Deus poderia ser diferente. 

O modus tollens de Espinosa é o modus ponens de Descartes. Espinosa aceita (5) em 
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detrimento de (1) e Descartes aceita (1) em detrimento de (5). Por isso, Espinosa diz poder 

“inverter” o argumento que pode ser associado a Descartes: 

 

Por essa razão, posso inverter o argumento contra eles da seguinte 
maneira. 
Tudo depende do poder de Deus. Portanto, para que as coisas 
pudessem ser diferentes do que são, deveria necessariamente a 
vontade de Deus ser também diferente; ora, a vontade de Deus não 
pode variar (como acabamos de mostrar evidentissimamente pela 
perfeição de Deus); por consequência, as coisas não podem ser 
diferentes do que são. (Ética, Parte I, Proposição XXXIII, Escólio II). 
(ESPINOSA, 1973, p. 121). 

 

A redução ao absurdo feita por Espinosa se torna mais explícita se considerarmos que 

sua conclusão é a de que Deus não seria Deus. Com efeito, se Deus é seus próprios decretos, 

então parece que, se estes fossem diferentes, Deus não seria Deus. Neste ponto, não há espaço 

para propriedades acidentais em Deus: qualquer propriedade diferente, ou a mais, ou ainda a 

menos, implicaria que Deus não é Deus. Ora, o que Descartes diz ao identificar Deus com 

seus decretos pode ser entendido de outra maneira, a saber, Deus não poderia ter existido sem 

seus decretos, sejam estes quais forem. Assim, por um lado, é verdade que, se os decretos 

divinos fossem outros, Deus seria outro; por outro lado, não é verdade que, se Deus fosse 

outro, Deus não seria Deus. O que Descartes está dizendo, ao menos como queremos 

entender, é que o que pertence à essência divina é, não tanto os decretos em si, mas o decretar 

(o que quer que seja). 

Diga-se de passagem, ainda, que a diferença entre Espinosa e Descartes a que 

aludimos parece ter uma explicação mais fundamental, a saber, a de que o Deus espinosano é 

imanente, enquanto o cartesiano é transcendente.  Acreditamos que a transcendência abra 

espaço, em Descartes, para um possibilismo. Deixando de lado se isto seria uma complicação 

ou mesmo um efeito perverso da filosofia de Descartes, concordamos com o que diz Homero 

Santiago: 

 

De fato, não é por ser portador de um certo núcleo de imanência que a 
tese cartesiana escapa ilesa às suas complicações, notadamente a do 
possibilismo: ainda que conceito anacrônico quando referido à ação 
divina criadora, nem por isso seus efeitos perversos deixariam intacta 
a ciência humana; além do mais, mesmo que a tese permita conceber 
uma totalidade fortemente coesa, convém lembrar que essa totalidade 
unificada sob o estatuto de criatura tem um exterior incompreensível, 
Deus, que em última instância é o doador de razão e sentido ao 
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mundo, e tal exterioridade conduz Descartes ao inatismo como 
garantia da posse da verdade. É neste sentido que devemos dizer que a 
tese cartesiana é portadora de apenas um núcleo, um germe de 
imanência, que todavia não se mostra forte o bastante para superar a 
originária transcendência do criador. (SANTIAGO, 2002, p. 322)31. 

 

Não obstante, a interpretação necessitarista de Descartes ainda tem mais uma carta 

para virar, a saber, parece ter a seu favor a tese da simplicidade divina, ou certa interpretação 

da mesma. A fim de descartar tal aparência (após expô-la), a tese da simplicidade divina é um 

dos assuntos de que trataremos no próximo capítulo, tomando o necessitarismo como 

interlocutor privilegiado. 

  

                                                 
31 A interpretação necessitarista de Ethel Rocha (2014a), contudo, não se detém diante da transcendência do 
Deus cartesiano, mas parece ser assumida a despeito desta transcendência mesma (Cf. p. 18, nota 16). 
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3. LIVRE CRIAÇÃO: RAZÕES 
 

Tendo em vista consequências tão problemáticas da tese da livre criação, que exigem 

um esforço por parte da literatura secundária que parece ser o de erigir uma filosofia própria 

e, por isso mesmo, permitem interpretações simetricamente opostas como possibilismo 

universal e necessitarismo, a pergunta sobre por que Descartes defende tal tese pode ser feita 

na forma de uma pergunta retórica, até com certa indignação. Tal pergunta tomaria a forma 

não tanto de por que Descartes, mas por que alguém, em sã consciência, defenderia que as 

verdades eternas são livremente criadas. O fato é que, se tornamos a pergunta menos retórica 

e mais literal e, além disso, dirigimo-la ao próprio Descartes e não a alguém em abstrato, 

talvez as chances de obter uma resposta satisfatória aumentem. 

Assim, como dobradiça para passarmos das consequências da tese cartesiana para as 

razões da mesma, podemos sublinhar em grande medida o que diz Kaufman: 

 

Embora muito tenha sido escrito nas recentes décadas sobre a doutrina 
cartesiana da criação das verdades eternas (...), a atenção dos 
estudiosos tem se restringido a um pequeno número de questões a 
respeito disso. A despeito do importante trabalho sendo feito nestas 
questões, este foco teve um infeliz, e presumivelmente não 
intencional, efeito: roubou uma valiosa atenção de outras questões 
igualmente importantes a respeito da doutrina da criação. Em 
particular, as razões para sustentar tal doutrina têm sido largamente 
ignoradas. Isto é especialmente estarrecedor em se considerando quão 
frequentemente se pergunta por que Descartes (ou qualquer um, neste 
caso) sustentaria tal doutrina. (2003a, p. 553-554). 

 

Acreditamos que as principais razões de Descartes para sustentar a tese da livre 

criação são a simplicidade e a liberdade divinas. A simplicidade, na medida em que, tal como 

Descartes a entende, não deixa espaço para possibilidades incriadas, dá conta de explicar, até 

certo ponto, a “criação” das verdades eternas. Já a liberdade vem em socorro de explicar como 

esta criação pode ser “livre”. Embora, como veremos, a tese da simplicidade dê grande 

sustentação à posição necessitarista, nem por isso a exige. E, se a tese da simplicidade não a 

exige, a tese da liberdade divina, por sua vez, pode ser interpretada de forma a afasta-la, como 

procuraremos fazer. A análise das duas razões mencionadas deve nos proporcionar, ao final, 

uma nova maneira de interpretar as consequências modais da livre criação. 
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3.1. Simplicidade divina 
 

Uma maneira de se entender a tese cartesiana da simplicidade divina é entendendo que 

intelecto e vontade divinos não se distinguem. No entanto, como apontaremos na primeira 

parte desta seção, eles podem até se distinguir, mas o que importa é que, para Descartes, não 

há prioridade de um em relação a outro. As consequências disto são investigadas na segunda 

parte desta seção. Partimos da consequência mais imediata de que toda possibilidade é criada, 

para tentar explicar, contra uma apropriação necessitarista deste fato, em que sentido o Deus 

cartesiano cria ex nihilo, mas não necessariamente. Adiamos, assim, o enfrentamento da 

questão de se Deus criaria necessariamente ou não para o expediente da liberdade divina. 

 

3.1.1. Teoria das distinções e simplicidade 
 

De acordo com Descartes, “Em Deus, querer, entender e criar são uma única coisa sem 

que uma seja anterior a outra nem mesmo conceitualmente (ne quidem ratione)" (AT I: 153). 

Nas Sextas Respostas, Descartes enfatiza esta ausência de prioridade conceitual: 

 

é impossível imaginar que qualquer coisa seja pensada no intelecto 
divino como boa ou verdadeira, ou digna de crença ou ação ou 
omissão, antes da decisão da vontade divina de fazer com que assim 
seja. Não falo aqui de prioridade temporal: quero dizer que não há 
nem mesmo qualquer prioridade de ordem, ou natureza, ou de ‘razão 
raciocinada’ (ratione ratiocinata), como se diz. (AT VII: 432)32. 

 

Descartes parece estar subentendendo aí sua teoria das distinções, exposta nos 

Princípios da Filosofia. Entre os artigos LX e LXII da Primeira Parte desta obra (AT VIIIA: 

28-30), são caracterizadas a distinção real, a modal e a de razão (ou conceitual). A real se dá 

entre substâncias ou entre modos de substâncias distintas: 

 

A [distinção] real só existe propriamente entre duas 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. (AT VIIIA: 28). (...) A distinção, porém, pela qual o modo de 
uma substância difere de outra substância, ou do modo de outra 

                                                 
32 A tradução de CSM (II: 291) verte ratione ratiocinata como “rationally determined reason”, mas o terceiro 
volume traz “reason ratiocinata” para a mesma expressão; isto pode ser explicado pelo fato de o terceiro volume 
(CSMK) incorporar a tradução preexistente de Kenny (K), a qual seguimos aqui para evitar confusão. (Cf. 
CSMK: 280 ou K: 186). 
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substância, (...) parece que deve ser chamada real de preferência a 
modal, porque esses modos não são entendidos claramente sem as 
substâncias realmente distintas das quais são modos. (AT VIIIA: 30). 

 

A distinção modal se dá entre a substância e seus modos ou entre modos de uma 

mesma substância: 

 

A distinção modal divide-se em duas, a saber, uma é a distinção entre 
o modo propriamente dito e a substância da qual ele é um modo; a 
outra é a distinção entre dois modos da mesma substância. A primeira 
é conhecida a partir da consideração de que podemos perceber 
claramente uma substância sem o modo que dizemos diferir dela, mas 
não podemos, inversamente, entender esse modo sem a mesma. (...) A 
segunda, 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. (AT VIIIA: 29). 

 

E a distinção de razão (ou conceitual), que é a que mais nos interessa aqui, dá-se entre 

a substância e seu atributo principal ou entre atributos de uma mesma substância: 

 

Por fim, a distinção de razão é a [que se faz] entre uma substância e 
algum atributo dela, sem o qual não pode ser entendida, ou entre dois 
desses atributos de uma mesma substância. E [essa distinção] vem a 
ser conhecida a partir da consideração de que não podemos formar 
uma ideia clara e distinta dessa substância se excluímos dela aquele 
atributo, ou de que não podemos perceber uma ideia clara de um 
desses atributos se o separamos do outro. (AT VIIIA: 30). 

 

Que “entre uma substância e algum atributo dela” haja uma distinção de razão se 

justifica porque não se pode conceber clara e distintamente, por exemplo, uma mente que não 

esteja pensando ou um corpo que não seja extenso, sendo pensamento e extensão atributos 

principais da mente e do corpo, respectivamente. Assim, a distinção de razão é feita entre o 

pensamento e a substância pensante (mente) e entre o a extensão e a substância extensa 

(corpo). 

Mas, que entre “atributos de uma mesma substância” haja uma distinção de razão não 

parece ter sido sempre claro para Descartes. Atributos como existência e duração, os quais 

pertencem tanto à mente quanto ao corpo, são tidos, em relação à substância que existe e dura, 

ora como modalmente distintos, ora como conceitualmente distintos, ora ainda como 

“formalmente” distintos. 
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Acontece que se pode entender uma substância extensa, por exemplo, sem pensar que 

ela exista, embora isto não seja possível sem considerar que ela seja extensa. Por outro lado, 

não é o caso que uma substância extensa ora exista ora não. Da mesma forma: por um lado, 

pode-se entender a substância pensante sem considerar que ela dure, embora isto não seja 

possível sem considerar que ela pensa; por outro, não é o caso que uma substância pensante 

ora esteja durando ora não, assim como ora ela odeia ora não. Tais atributos, que são 

chamados, como já visto, de naturezas simples comuns ou conteúdos gerais, parecem ter em 

relação à substância de que são atributos uma distinção, ao mesmo tempo, mais forte que a de 

razão e mais fraca que a modal. 

Descartes esclarece isso aos poucos. Primeiramente, nas Primeiras Respostas, 

considera tal distinção como modal (AT VII: 120), o que ele justifica dizendo, nos 

Princípios, que naquela ocasião bastava diferenciá-la da real (AT VIIIA: 30). Ao dar tal 

justificativa, ele a considera como de razão, mantendo sua posição de que não se trata de uma 

distinção real. Por fim, em carta a um interlocutor não identificado, de 1645 ou 1646, 

Descartes parece finalmente abrir espaço para um meio termo entre a distinção de razão e a 

modal. Se, nas Primeiras Respostas, Descartes procura se afastar da “autoridade” de Scotus 

(AT VII: 120) ao descartar a distinção formal, ele acaba voltando a ela na referida carta, 

talvez para facilitar o entendimento de seu interlocutor. Na carta, Descartes diz o seguinte: 

 

Mas existência, duração, tamanho, número e todos os universais não 
são, parece-me, modos no sentido estrito; tampouco, neste sentido, são 
modos de Deus a justiça, a misericórdia, e assim por diante. Elas são 
chamadas, por um termo mais amplo, de atributos, ou modos de 
pensar, porque nós de fato entendemos a essência de uma coisa de 
uma maneira quando a consideramos em abstração de se existe ou 
não, e de uma maneira diferente quando a consideramos como 
existindo; mas a própria coisa não pode ser, fora de nosso 
pensamento, sem sua existência, ou sem sua duração ou tamanho, e 
assim por diante. Assim, digo que forma e outros modos semelhantes 
são, estritamente falando, modalmente distintos das substâncias de que 
são modos; mas há uma distinção mais sutil entre outros atributos. 
Esta última pode ser denominada modal – como eu fiz no fim das 
minhas Primeiras Respostas –, mas apenas no sentido amplo do 
termo, e é talvez melhor denominada formal. Mas, para evitar 
confusão, no artigo 60 da Primeira Parte dos Princípios da Filosofia, 
denominei-a de razão – isto é, uma distinção feita por razão 
ratiocinatae. Não reconheço nenhuma distinção feita por razão 
ratiocinantis – isto é, que não tem fundamento na realidade – porque 
não podemos ter nenhum pensamento sem fundamento; (AT IV: 349). 
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Portanto, a distinção que seria um meio termo entre a modal e a de razão pode ser 

denominada ou bem formal ou bem, em tradução livre, de razão raciocinada. Trata-se de um 

meio termo no sentido tradicional em que é utilizada, já que se opõe à distinção que podemos 

chamar de distinção de razão raciocinante. A distinção de razão raciocinada tem alguma 

sustentação na realidade, ao passo que a de razão raciocinante não. Por isso mesmo, porém, a 

distinção de razão raciocinada não é um meio-termo de fato na filosofia de Descartes, pois ele 

não aceita a de razão raciocinante. 

Sendo assim, como entender o caso de Deus neste contexto? Tendo em vista que, nas 

Sextas Respostas, Descartes recorre à distinção de razão raciocinada para se referir à 

simplicidade divina, Alanen (2008) afirma que em Deus, para Descartes, não há nem mesmo 

tal distinção: 

 

A distinção de razão era ela mesma subdividida em dois tipos: uma de 
razão raciocinada (d. rationis ratiocinatae) com algum fundamento na 
realidade, por exemplo, entre diferentes aspectos ou propriedades 
formais de uma coisa que podem ser pensadas à parte, mas não existir 
à parte, tal como racional e animal em homem, ou bondade e piedade 
em Deus, e uma distinção de razão raciocinante (d. rationis 
ratiocinantis) definida como uma distinção feita pelo intelecto 
humano sem nenhum fundamento na realidade, o que chamaríamos de 
puramente terminológica. Descartes mantém que a natureza divina é 
simples e indivisível, então não há fundamento para uma distinção de 
razão do primeiro tipo entre o intelecto divino e a vontade divina. 
(ALANEN, 2008, p. 358). 

 

No entanto, como nota Kaufman (2003a, p. 572), Descartes não se compromete com 

uma ausência total de distinção entre os atributos divinos, como o intelecto e a vontade, mas 

apenas com uma ausência de prioridade entre eles, como confirma o texto das Sextas 

Respostas: “não há nem mesmo qualquer prioridade de ordem, ou natureza, ou de ‘razão 

raciocinada’ (ratione ratiocinata), como se diz”. (AT VII: 432). O fato de Descartes se 

utilizar da expressão, portanto, parece se explicar, não pelo que está sendo dito, mas por isto 

estar sendo dito de Deus. Com efeito, a distinção de razão parece estar subentendida pelo fato 

de Deus possuir vários atributos, como onipotência, existência, bondade, ainda que não 

possua modos: Deus não é ora bom ora não, ora onipotente ora não. O fato de tal distinção ser 

de razão raciocinada parece estar igualmente subentendido no sentido de que ela tem um 

fundamento real, isto é, fundamenta-se no próprio Deus. Resta investigar, então, quais as 
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consequências daquilo que está sendo dito, a saber, que não há prioridade entre o intelecto e a 

vontade de Deus33. 

 

3.1.2. Simplicidade e criação ex nihilo 
 

Dada a tese da simplicidade divina, Deus não pode pensar em algo sem ao mesmo 

tempo querer e criar este algo. Deve-se notar, contudo, que isto por si só não comprometeria 

Descartes, a princípio, com uma refutação da tese tradicional de que há verdades incriadas 

que, em maior ou menor grau de acordo com a posição escolástica, seriam independentes de 

Deus. Poderia ser o caso que, além das verdades incriadas, Deus pudesse pensar em outras, 

mas não pudesse fazê-lo sem ao mesmo tempo criá-las. No entanto, neste caso, está-se 

pressupondo não só que haveria verdades incriadas, mas que estas mesmas verdades não 

seriam sequer pensadas por Deus, pois toda verdade pensada é criada. Tendo em vista a 

onisciência divina, contudo, tal hipótese não se sustenta, pois onisciência implica que Deus 

pense em tudo. Ora, se Deus pensa em tudo, e se tudo que Deus pensa Deus cria, não há 

verdades incriadas. Assim, a tese da simplicidade divina, tal como Descartes a entende, 

implica não só que não haja possibilidades não atuais criadas, mas também que não haja 

possibilidades (atuais ou não atuais) incriadas. O mesmo vale para verdades, já que estas nada 

mais são que possibilidades atuais. Toda verdade, portanto, é criada. 

Tendo em vista a simplicidade divina, se Deus cria certa verdade sem criar o seu 

contrário, tal verdade é necessária; e, se Deus cria certa verdade e também seu oposto, tal 

verdade é contingente. Neste sentido, as verdades necessárias são aquelas cujo oposto não foi 

criado. Ora, assumimos aqui que há uma modalidade in re na filosofia cartesiana34, o que quer 

dizer que a não inteligibilidade do contrário de 2+2=4, por exemplo, nada mais é do que um 

reflexo do fato de que o contrário de 2+2=4 não é criado. Sendo assim, 2+2=4 aparece como 

uma verdade necessária, em detrimento do que assume o possibilismo universal. Resta que 

verdades como 2+2=4 são ou bem contingentemente necessárias ou bem necessariamente 

                                                 
33 Antes disso, contudo, convém notar que uma consequência imediata é que Descartes não sustenta nem um 
intelectualismo nem um voluntarismo a respeito de Deus, embora o último rótulo tenha se tornado mais ou 
menos usual. Como diz Gleizer (1999): “A interpretação voluntarista da doutrina cartesiana, segundo a qual 
Descartes teria apenas invertido a relação tradicional entre as faculdades, não é, portanto, adequada.” (p. 186). 
De fato, Marion (1991) aponta que o rótulo se aplica antes à corrente escolástica do nominalismo, mas de 
maneira a restringir a vontade divina a questões morais e verdades contingentes (Cf. p. 283-285). Por isso, 
Marion afirma que “Descartes não rompe menos com o ‘voluntarismo’ nominalista do que com o 
‘intelectualismo’ de Suarez” (p. 285, nota 21). 
34 Afastamo-nos assim das interpretações de Frankfurt (1977), Bennett (1994) e Rocha (2014a e 2014b), ainda 
que não por razões de cunho meramente modal, como pretendemos fazer mais adiante. 
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necessárias. Este último caso é garantido pelo necessitarismo, o qual parece ser exigido pela 

tese da simplicidade divina. Com efeito, uma vez que não há possibilidades não atuais, parece 

haver um sentido no qual o contrário de nenhuma verdade, qualquer que seja, é criado. Assim, 

se levarmos em consideração verdades aparentemente contingentes como “Descartes é 

filósofo”, mas ao mesmo tempo considerarmos que o oposto disto não é criado, temos que 

admitir, então, que se trata de uma verdade necessária. 

Por outro lado, se proposições como “Descartes é filósofo” são necessárias, parece que 

ainda assim alguma contingência é garantida por proposições como “os homens são 

filósofos”. Ora, parece que os homens podem ser filósofos ou não-filósofos. No entanto, tal 

aparência não implica contingência. O que ocorre é que os homens “podem” ser filósofos ou 

não-filósofos apenas porque, desde sempre, alguns já o são e outros não, e não porque aqueles 

que não são filósofos, por exemplo, pudessem sê-lo. O mesmo vale para proposições que, sem 

algo como uma indexação espaço-temporal, poderiam soar contingentes, mas que, tomadas 

como descrição fiel dos fatos, são absolutamente necessárias, já que o oposto de tais 

proposições, na melhor das hipóteses, ocorreria em outro lugar e/ou em outro momento. 

Tomadas neste sentido, portanto, todas as proposições seriam necessárias. A possibilidade de 

Descartes não ser filósofo não é criada, donde se depreende que não é pensada, ou seja, não é 

nada. Da tese da simplicidade, então, segue-se a necessidade do âmbito do criado, já que o 

oposto das verdades que aí se encontram não é criado e, assim, não existe. 

No entanto, para que tivéssemos um necessitarismo em um sentido relevante para nós, 

precisaríamos que a necessidade se aplicasse não só ao âmbito do criado, mas àquele que cria. 

Portanto, a posição necessitarista não pode se valer apenas do argumento de que, ao pensar 

em algo, Deus deve criá-lo (o que decorre naturalmente da simplicidade divina), mas também 

de algum argumento em favor de que Deus deve, em primeiro lugar, pensar neste algo e não 

em outro. É aí que a ausência de possibilidades incriadas (a qual também decorre 

naturalmente da simplicidade divina) pode ser alegada como cumprindo o papel do segundo 

argumento, no seguinte sentido: para o necessitarista, além de Deus, ao pensar em x, criar x, 

ele não poderia pensar, em primeiro lugar, em não-x, pelo simples fato de que não existe a 

possibilidade incriada “não-x”.  

A esta altura, está claro que o possibilismo universal deva ser descartado, sendo as 

contradições aceitáveis apenas no aparato ontológico montado, por exemplo, pela 

interpretação de Ethel Rocha, aparato ontológico este ao qual não acedemos. Já o 

necessitarismo, abstração feita de suas nuances ontológicas, aparece-nos como interlocutor 
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privilegiado, porque em consonância com a tese da simplicidade divina. Não obstante, seria 

precipitado, apenas pelo que já foi dito, tomar o partido do necessitarismo. Por um lado, que 

não haja possibilidades não atuais criadas é certo. Por outro, que não haja possibilidades 

incriadas parece ser apenas uma constatação tautológica, da qual o necessitarismo conclui 

mais do que aquilo a que está autorizado. Tentaremos, no que se segue, deixar mais clara a 

nossa crítica ao necessitarismo. 

Devemos admitir, seja como for, que o que a tese da simplicidade divina traz à tona é 

justamente, em certo sentido, apenas certa ponte conceitual entre o criado e o possível. No 

entanto, isto deixa em aberto qualquer conclusão a respeito do quê é causa do quê, ou seja, 

uma conclusão de fato e não meramente tautológica. O que queremos dizer com isto é que, do 

fato de que tudo que é possível seja criado, não se segue que algo seja possível porque criado 

ou criado porque possível. Ora, Descartes acredita, claramente, que algo seja possível porque 

criado. O que deve ser investigado, portanto, no sentido de tentarmos chegar mais a uma 

constatação de fato do que a constatações tautológicas, é o criado e não tanto o possível. 

Em suma, para que evitemos percorrer indefinidamente o caminho de ida e volta entre 

o criado e o possível, devemos nos perguntar, em primeiro lugar, qual dos dois é a 

consequência do outro, muito embora, por assim dizer, a extensão dos conceitos seja a 

mesma. É como se disséssemos que todas as pessoas que têm certa doença, apresentam certo 

sintoma, e todas que apresentam este sintoma têm a referida doença, o que não nos impede de 

dizer que o sintoma é a consequência e a doença é a causa. A resposta, no nosso caso, é que a 

possibilidade é uma consequência da criação. Com isso, não queremos dizer apenas que não é 

o caso que ‘x é criado’ seja verdade e ‘x é possível’ seja falso, ao mesmo tempo. Pois, neste 

sentido, poderíamos igualmente afirmar que não é o caso que ‘x é possível’ seja verdade e ‘x 

é criado’ seja falso, ao mesmo tempo. Do ponto de vista meramente lógico-conceitual, temos 

uma implicação mútua: se o antecedente é verdade, o consequente é verdade; se o antecedente 

é falso, o consequente é falso. Não obstante, não há como negar que é a criação que é a causa 

da possibilidade e – como deve ser frisado – não o contrário. 

Sendo assim, por que não podemos dizer que, ao invés de ter criado 2+2=4, tornando 

isto possível, Deus poderia ter criado 2+2=5, tornando isto possível? Note-se que não estamos 

pressupondo a possibilidade, pois esta é uma consequência do criado. Uma resposta apressada 

seria a de que não há a possibilidade incriada de que 2+2=5. No entanto, ao dizer que “Deus 

poderia ter criado 2+2=5”, não estamos pressupondo nenhuma possibilidade incriada. O que 

estamos pressupondo é que Deus criaria ex nihilo a verdade de que 2+2=5. Estamos, de fato, 
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dando um passo além do que a simplicidade divina permite, mas não aquele de que 

poderíamos ser acusados como se cometêssemos um erro, a saber, como se pressupuséssemos 

algo incriado.  

Se damos aqui um passo além do que a simplicidade divina permite, não o fazemos 

sob a égide de alguma possibilidade, criada ou incriada, mas tendo em vista o caráter 

originário da criação em relação ao possível. Ao nos perguntar se 2+2 poderia ser 5, estamos, 

certamente, falando sobre possibilidades (uma impossibilidade, no caso), mas, ao deslocar a 

pergunta para se 2+2 poderia ser criado como sendo 5, já não estamos às voltas com 

possibilidades, mas com sua respectiva fonte, qual seja, a criação. 

A resposta de que não haveria a possibilidade incriada de que 2+2=5 parece, com 

efeito, projetar sobre Descartes uma visão segundo a qual o criado pressupõe alguma 

possibilidade, mesmo que admita que 2+2=5 não é nem possível nem criado. Ou seja, tal 

resposta parece assumir que, como 2+2=5 não é possível, não poderia ser criado, ao passo 

que a única conclusão a que se está autorizado é que, como 2+2=5 não é possível, não é 

criado. 

Destarte, a crítica de que estaríamos pressupondo possibilidades não só não nos atinge, 

como parece ela mesma incorrer no erro de pressupor a (im)possibilidade. Este erro é 

ensejado por uma aceitação parcial das consequências da posição cartesiana: a mera aceitação 

de que não há possibilidades incriadas. Uma vez livres das possibilidades incriadas, somos 

tentados a crer que isto é o que há de mais fundamental na posição cartesiana. Mais 

fundamental do que a ausência de possibilidades incriadas, no entanto, é o fato de que a 

possibilidade é uma consequência da criação. A ausência de possibilidades incriadas é apenas 

uma das consequências deste fato, mas não o esgota, como se fosse o mesmo fato com outras 

palavras. Com efeito, que não haja possibilidades incriadas não parece vedar que haja, por 

assim dizer, criações possíveis. 

Em outras palavras, a ausência de possibilidades incriadas é compatível com a criação 

ex nihilo de possibilidades. Para tentar colocar nossa tese da maneira mais clara que nos 

parece disponível: do fato de uma possibilidade não ser criada, nem incriada, não se segue que 

seja incriável. É neste sentido que dissemos que nosso crítico incorreria no erro de que nos 

acusa, pois ao assumir que 2+2=5 não é nem uma possibilidade criada, nem uma possibilidade 

incriada, parece pressupor que é uma impossibilidade incriada. Ao se desfazer da 

possibilidade incriada, nosso crítico esqueceria de se desfazer também da impossibilidade 
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incriada. Pois, com efeito, se há algo que limita a criação de alguma maneira, isto acaba tendo 

o mesmo efeito de algo incriado. 

De todo modo, nossa réplica aqui não precisa ser de todo bem-sucedida. Talvez 

estejamos errados ao crer que nosso crítico incorreria no erro de que nos acusa. Não obstante, 

acreditamos ao menos nos esquivar daquilo de que poderíamos ser acusados, a saber, de 

supor, ingenuamente, que o Deus cartesiano estivesse às voltas com possibilidades incriadas. 

Dito isto, não parece ilegítimo supor que, se não-x fosse criado, não-x seria possível. 

A possibilidade de não-x seria uma consequência da criação de não-x. Da mesma forma, não 

parece ilegítimo supor que, se 2+2=5 fosse uma verdade criada, seria possível. A 

possibilidade de 2+2=5 seria uma consequência da criação de 2+2=5. 

Seja como for, deve-se notar que o fato de Deus ter criado 2+2=4, ao invés de 2+2=5, 

não pode ser explicado apenas pela tese cartesiana da simplicidade divina. O que pode ser 

explicado pela tese da simplicidade divina é apenas que, se 2+2=4 é criado, é possível, ou 

que, se 2+2=5 não é criado, não é possível. É a partir do nada que Deus cria 2+2=4 ou criaria 

2+2=5, tornando assim um ou outro possível, por assim dizer, pela primeira vez. Mas que 

Deus crie 2+2=4, ao invés de 2+2=5, isto deve ser explicado por outra instância que não seja a 

simplicidade divina. 

Tendo em vista tudo o que dissemos, se a possibilidade de x é uma consequência da 

criação de x, seria a criação de x ela mesma consequência de outra coisa? Em certo sentido, 

dada a criação ex nihilo, parece que a criação não seria consequência de nada. No entanto, 

deve-se admitir que, se a criação é consequência de alguma coisa, ela o é da liberdade divina. 

Além do mais, o fato de a criação ter origem no nada não parece incompatível com o fato de 

ter origem na liberdade, ao menos se entendemos que a liberdade nada mais é do que uma 

ausência, no caso, de determinação e/ou de coação. Portanto, nosso próximo passo deve ser o 

de investigar a liberdade divina. 

 

3.2. Liberdade divina 
 

Ao contrário do que podemos ter dado a entender até então, não refutamos o 

necessitarismo, nem era esta a nossa intenção. O que pretendemos ter mostrado é que, da 

simplicidade divina, não se segue o necessitarismo. Isto deixa em aberto tanto a opção por 

uma defesa quanto a opção por uma refutação do necessitarismo, das quais escolheremos a 

segunda. O critério inadiável para essa tomada de decisão deve ser a liberdade divina, já que 
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Deus é a fonte de toda criação. Assim, se tudo que Deus cria é necessário, deve-se perguntar 

se o próprio Deus cria necessariamente. Em outros termos, se tudo é necessário, resta saber se 

tudo é necessariamente necessário. Se a simplicidade divina implica que tudo é necessário, a 

liberdade divina implica ou bem que tudo é contingentemente necessário ou bem que tudo é 

necessariamente necessário. 

Dito isto, devemos notar que nossa questão não é mais se há ou não possibilidades 

incriadas, no sentido de frisar que, se x é possível, é criado, mas a questão de por que x, ao 

invés de não-x, é possível/criado. Ou seja, estabelecido que 2+2=4 não é nem uma verdade 

independente nem um arquétipo no intelecto divino, mas sim uma verdade criada, resta saber 

o que teria impedido que, ao invés disso, fosse criado 2+2=5. Podemos dividir esta questão 

em duas outras: “por que” e “se”. 

À primeira pergunta, a saber, por que 2+2=4 e não 2+2=5, Descartes não só não 

oferece resposta como sugere que, de direito, não se pode encontrá-la, seja porque ela não 

existe seja porque o ser humano está impossibilitado, de direito, de encontrá-la. A segunda 

pergunta, na medida em que remete à liberdade divina, é mais promissora, a saber, se poderia 

ser o caso que 2+2=5 ao invés de 2+2=4. No entanto, também a liberdade divina é em grande 

medida incompreensível, razão pela qual nos valeremos, na medida do possível, de uma 

analogia com a liberdade humana, da qual Descartes trata mais explicitamente. 

 

3.2.1. Em torno do “por que” 
 

Em suas primeiras referências à tese da livre criação, Descartes indica a Mersenne que 

ela está ligada a uma certa noção de causalidade que ele associa a Deus. Diz Descartes: 

 

Perguntais por qual tipo de causalidade Deus estabeleceu as verdades 
eternas. Respondo: pelo mesmo tipo de causalidade com que ele criou 
todas as coisas, quer dizer, como sua causa eficiente e total. Pois é 
certo que ele é não menos o autor da essência das coisas criadas que 
de sua existência. (AT I: 151-152). 

 

Aí, não por acaso, Descartes atribui a Deus a causalidade eficiente. De fato, a tese 

cartesiana da livre criação veda qualquer pretensão de atribuir a Deus uma causa final. Isto 

fica claro na seguinte passagem das Sextas Respostas: 
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Por exemplo, Deus não quis que o mundo fosse criado no tempo 
porque ele viu que seria melhor desta forma do que se tivesse criado o 
mundo desde a eternidade; tampouco quis ele que os três ângulos de 
um triângulo fossem iguais a dois ângulos retos porque ele reconheceu 
que não poderia ser de outra forma, e assim por diante. Ao contrário, é 
porque ele quis criar o mundo no tempo que é melhor que seja assim 
do que se ele fosse criado desde a eternidade; e é porque ele quis que 
os três ângulos de um triângulo fossem necessariamente iguais a dois 
ângulos retos que isto é verdade e não pode ser de outra forma; e 
assim por diante em outros casos. (AT VII, 432). 

 

Esta tese a respeito da ausência de causa final para Deus parece ter uma contrapartida 

para as criaturas. Por um lado, não se pode falar de causa final na natureza e, em 

consequência, em Física. Assim, Descartes diz na Quarta Meditação que “todo esse gênero de 

causas que se costuma tirar do fim não é de uso algum nas coisas físicas ou naturais; pois não 

me parece que eu possa sem temeridade procurar e tentar descobrir os fins impenetráveis de 

Deus.” (AT IX: 44). 

Por outro lado, como a própria referência à impenetrabilidade dos fins divinos parece 

dar a entender, o fato de que não se possa falar de causa final nestes casos advém, 

aparentemente, não da ausência de causas finais na natureza, mas da impossibilidade de 

conhecer tais causas, as quais estariam escondidas. Assim, nas Quintas Respostas, Descartes 

diz que “não podemos fingir que alguns dos propósitos de Deus estão mais em aberto do que 

outros; todos estão igualmente escondidos no inescrutável abismo de sua sabedoria.” (AT VII: 

375). 

A inexistência de causa final para Deus não é incompatível com a existência de causas 

finais escondidas para nós. O que deve ser salientado é que, para Descartes, Deus não é 

obrigado a agir de acordo com causas finais, mas pode agir de acordo com causas finais ao 

criá-las. Schmaltz aponta isto em termos de propósitos antecedentes e subsequentes: “Deus 

não tem propósitos antecedentes ao ato de criação que o levem a criar de determinada forma, 

mas o próprio ato de criação poderia produzir uma ideia de bem que condiciona as criaturas.” 

(2013, p. 62). 

No que diz respeito a causas criadas, a exclusividade da causa eficiente parece 

encontrar contraexemplos. Isto porque Descartes parece assumir tanto uma “teleologia 

racional” quanto uma “teleologia natural” (SIMMONS, 2001, apud SCHMALTZ, 2013, p. 

59). A teleologia racional seria dada pela defesa cartesiana da liberdade humana, e a 

teleologia natural pela finalidade dos sentidos, os quais nos fazem buscar o prazer e fugir à 

dor (AT IX: 65). Schmaltz aponta uma saída para os dois casos, na medida em que, em ambos 
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os casos, teríamos o papel causal realizado por uma causa eficiente (SCHMALTZ, 2013, p. 

63-64). Assim, embora nossa liberdade, como relação entre vontade e intelecto, admita o 

intelecto como causa final, admite igualmente que o papel principal é da vontade como causa 

eficiente (p. 64). De forma semelhante, a busca pelo prazer e a fuga da dor não se dão por 

uma ponderação do que pode provocá-los, mas de maneira fisiológica, de tal forma que os 

sentidos pressuporiam também uma causalidade eficiente, desempenhada por movimentos 

cerebrais (p. 63). 

Não obstante, no panorama das coisas criadas, o que se mostra é menos uma 

exclusividade da causa eficiente do que uma prioridade da mesma, a qual já se encontra em 

Suarez (cf. SCHMALTZ, 2013, p. 29). O que nos interessa aqui, de todo modo, é que, ao 

menos no caso de Deus, há uma exclusividade da causa eficiente, no sentido de que não há, 

para Deus, propósitos antecedentes. 

A posição de Descartes ao se recusar responder ao “por que” por trás de toda a criação 

se torna mais clara, por contraste, se comparada à posição de Leibniz ao defender o que ele 

chama de princípio de razão suficiente:  

 

Os nossos raciocínios fundam-se sobre dois grandes princípios: o da 
contradição, pelo qual consideramos falso o que ele implica, e 
verdadeiro o que é oposto ao falso ou lhe é contraditório. E o da 
Razão Suficiente, pelo qual entendemos não poder algum fato ser 
tomado como verdadeiro e existente, nem algum enunciado ser 
considerado verídico, sem que haja uma razão suficiente para ser 
assim e não de outro modo, embora frequentemente tais razões não 
possam ser conhecidas por nós. (Monadologia, 31-32; LEIBNIZ, 
1983, p. 108). 

 

Pelo que vimos em Descartes, se houvesse algum princípio de razão suficiente, ele 

seria criado por Deus e, portanto, subsequente à sua criação. De fato, o contraste com Leibniz 

se intensifica pelo fato de este defender tal princípio como antecedente ao próprio Deus, como 

fica claro em suas críticas a Descartes. Por exemplo, em seu Discurso de Metafísica, ele faz a 

seguinte consideração: “Suponhamos, por exemplo, que Deus escolha entre A e B e tome A 

sem razão alguma de o preferir a B; digo esta ação de Deus pelo menos indigna de louvor...” 

(LEIBNIZ, 1983, p. 121). E ainda: 

 

Também me parece que afirmando que as coisas são boas tão só por 
vontade divina e não por regra de bondade destrói-se, sem pensar, 
todo o amor de Deus e toda a sua glória. Pois, para que louvá-lo pelo 
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que fez, se seria igualmente louvável se fizesse precisamente o 
contrário? Onde, pois, sua justiça e sapiência, se afinal apenas restasse 
determinado poder despótico, se a vontade substituísse a razão, e se, 
conforme a definição dos tiranos, o que agrada ao mais forte fosse por 
isso mesmo justo? Ademais, parece que toda vontade supõe alguma 
razão de querer, razão esta naturalmente anterior à vontade. Eis por 
que me é inteiramente estranha a expressão de alguns outros filósofos 
quando consideram simples efeitos da vontade de Deus as verdades 
eternas da metafísica e da geometria, e por conseguinte, também, as 
regras da bondade, da justiça e da perfeição. (LEIBNIZ, 1983, p. 120). 

 

Em suma, exatamente aquilo que Descartes evita considerar em Deus, é por Leibniz 

reabilitado por partir de pressupostos simetricamente opostos aos de Descartes, haja vista, por 

exemplo, que à pergunta de Burman sobre se “Deus poderia ter comandado uma criatura a 

odiá-lo, e assim fazer isto um bem”, Descartes responde que “Deus não poderia agora fazer 

isto: mas simplesmente não sabemos o que ele poderia ter feito. Em todo caso, por que é que 

ele não poderia ter dado este comando a uma de suas criaturas?” (AT V: 160). 

Com efeito, se déssemos a Descartes a última palavra deste debate, ela provavelmente 

seria a de que não se deve, como faz Leibniz, antropomorfizar Deus: “quero que as pessoas se 

acostumem a falar de Deus de maneira mais digna do que a forma comum e quase universal 

de imaginá-lo como um ser finito” (AT I: 146), diz Descartes. 

 

3.2.2. Em torno do “se” 
 

Descartes não se dedica longamente à liberdade divina. Quando o faz, procura 

compará-la com a liberdade humana. De fato, a literatura secundária sobre a liberdade 

humana costuma oscilar entre dois polos, um apontando para uma diferença intransponível em 

relação a Deus, outro para uma semelhança, como reza a máxima de que o homem seria à 

imagem e semelhança de Deus. 

O polo de diferença é a afirmação de Descartes, nas Sextas Respostas, de que 

“nenhuma essência pode pertencer univocamente a Deus e suas criaturas” (AT VII: 433). O 

polo de semelhança é a afirmação de Descartes, na Quarta Meditação, de que “Resta tão-

somente a vontade, que eu sinto ser em mim tão grande, que não concebo absolutamente a 

ideia de nenhuma outra mais ampla e mais extensa: de sorte que é principalmente ela que me 

faz conhecer que eu trago a imagem e a semelhança de Deus.” (AT IX: 45). 

Tendo em vista a não-univocidade, de um lado, e a semelhança (não-equivocidade), de 

outro, somos levados, juntamente com Kaufman (2003b, nota 17), Ragland (2006, p. 387) e 
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Rocha (2011, p. 128), por exemplo, a supor que há entre a liberdade humana e a liberdade 

divina uma analogia. As opiniões divergem, contudo, a respeito de em que sentido a liberdade 

humana seria análoga à liberdade divina, o que pode ser reputado, por sua vez, a uma 

divergência a respeito da própria liberdade humana. Para que fique claro em que consiste essa 

divergência, convém introduzir o vocabulário de Kenny, que distingue entre “liberdade de 

indiferença” e “liberdade de espontaneidade” (KENNY, 1972, apud RAGLAND, 2006, p. 

382). Em linhas gerais, a primeira consiste no poder dos contrários, isto é, de fazer ou não 

fazer algo, e a segunda no poder de se determinar em direção à verdade e/ou ao bem. A 

mesma distinção é feita por Alquié (1950, apud SCHMALTZ, 2013, p. 204), que distingue 

entre liberdade positiva (de indiferença) e liberdade esclarecida (de espontaneidade). 

Para Descartes, em especial, a espontaneidade nada mais é que a determinação por 

ideias claras e distintas, as quais são o critério de verdade. Já a indiferença tem dois sentidos 

em Descartes. O primeiro é justamente o sentido a que nos referimos através da liberdade de 

indiferença, sendo herdado da escolástica e utilizado às vezes, por Descartes, com 

interlocutores ligados a este pensamento, como jesuítas. O segundo é introduzido pelo próprio 

Descartes como o “mais baixo grau de liberdade”, em suas Meditações, e indica um estado 

volitivo proporcionalmente correspondente a um estado intelectivo de ignorância. Há um 

enorme debate acerca de se o primeiro sentido de indiferença – (i) poder dos contrários – já 

seria assumido por Descartes nas Meditações, a despeito de a sequência da passagem onde 

ele surge introduzir tanto a (ii) espontaneidade quanto (iii) o sentido de indiferença como 

ignorância. Assim, citemos a passagem que gera este debate, numerando e destacando aí as 

três noções: 

 

Pois [a vontade ou liberdade de arbítrio35] consiste somente em que 
(i) podemos fazer uma coisa ou deixar de fazer (isto é, afirmar ou 
negar, perseguir ou fugir) ou, antes, somente em que, para afirmar 
ou negar, perseguir ou fugir às coisas que o entendimento nos propõe, 
agimos de tal maneira que não sentimos absolutamente que alguma 
força exterior nos obrigue a tanto. Pois, (ii) para que eu seja livre, 
não é necessário que eu seja indiferente na escolha de um ou de 
outro dos dois contrários; mas antes, quanto mais eu pender para 
um, seja porque eu conheça evidentemente que o bom e o 
verdadeiro aí se encontrem, seja porque Deus disponha assim o 
interior do meu pensamento, tanto mais livremente o escolherei e 
o abraçarei. E certamente a graça divina e o conhecimento natural, 
longe de diminuírem minha liberdade, antes a aumentam e a 

                                                 
35 A expressão “ou liberdade de arbítrio” (sive arbitrii libertas) aparece apenas no texto latino (AT VII: 57), mas 
a incorporamos aqui devido a estarmos tratando justamente da liberdade. 
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fortalecem. De maneira que (iii) esta indiferença que sinto, quando 
não sou absolutamente impelido para um lado mais do que para 
outro pelo peso de alguma razão, é o mais baixo grau da 
liberdade, e faz parecer mais uma carência no conhecimento do que 
uma perfeição na vontade. (AT IX: 46). 

 

Note-se que, entre a referência à liberdade de indiferença como poder dos contrários e 

a referência à liberdade de espontaneidade, Descartes introduz uma noção mais genérica de 

liberdade, que engloba ambos os sentidos, a saber, liberdade como ausência de coação. 

Assim, convém perguntar se, ao introduzir a noção de liberdade como ausência de coação, 

Descartes está estendendo a explicação do poder dos contrários ou introduzindo a explicação 

da liberdade de espontaneidade. Como o referido trecho se inicia pela expressão “ou antes” 

(ou plutôt; vel potius), é sobre esta expressão que os comentadores colocam todo o peso de 

suas interpretações. De um lado, há os que consideram a partícula uma correção (Cf. 

ROCHA, 2011, p. 127); de outro, os que a consideram uma explicação (Cf. RAGLAND, 

2006, p. 380). Para a interpretação da correção, Descartes abandona a noção de indiferença 

como poder dos contrários, substituindo-a na sequência pela noção – incompatível – de 

liberdade de espontaneidade; e, para a interpretação da explicação, Descartes mantém a 

indiferença como poder dos contrários, explicando que este poder se expressa através da 

noção – compatível – de liberdade de espontaneidade. 

Entre as muitas interpretações disponíveis em favor da “correção” ou em favor da 

“explicação”, a de Rocha e a de Ragland têm em comum o fato de se remeterem à passagem 

imediatamente anterior à que acabamos de citar, a saber, a passagem em que Descartes afirma 

ser a vontade humana análoga à divina, trazendo assim a imagem e semelhança de Deus (AT 

IX: 45). Todavia, resta saber de que maneira a analogia com Deus pode ser traçada. Para que 

possamos ver quais são nossas opções do lado do homem, vejamos em que consiste a 

liberdade do lado de Deus. Diz Descartes: 

 

Quanto à liberdade da vontade, a maneira pela qual ela existe em Deus 
é bastante diferente da maneira pela qual ela existe em nós. É 
autocontraditório supor que a vontade de Deus não foi indiferente 
desde a eternidade com respeito a tudo que aconteceu ou acontecerá; 
pois é impossível imaginar que qualquer coisa é pensada no intelecto 
divino como boa ou verdadeira, ou digna de crença ou ação ou 
omissão, antes da decisão da vontade divina de fazer com que seja 
assim. (...) Assim a suprema indiferença encontrada em Deus é a 
suprema indicação de sua onipotência. (AT VII: 431-432). 
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Descartes enfatiza, na citação acima, retirada das Sextas Respostas, não o que há de 

comum entre homem e Deus, mas o que há de diferente. Toda a diferença envolvida é, 

basicamente, gerada pela simplicidade divina, de acordo com a qual intelecto e vontade não 

travam uma relação de prioridade do primeiro em relação à segunda. A princípio, todos os três 

candidatos a uma analogia do lado do homem deveriam ser descartados. Tendo em vista a 

simplicidade, não pode haver nem ignorância (indiferença como mais baixo grau da 

liberdade) de, nem adesão irresistível (espontaneidade) a, verdades preestabelecidas. E, na 

mesma medida em que não há uma única verdade ou possibilidade preestabelecida que Deus 

ignore ou conheça, tampouco há duas possibilidades diante das quais Deus pudesse exercer 

sua indiferença no sentido escolástico. Mas, em todos os casos, estamos exigindo demais da 

semelhança entre Deus e homem. Devemos notar que a analogia pode e até deve preservar 

certas diferenças. Com efeito, na medida em que o homem age a partir de verdades e 

possibilidades preestabelecidas e Deus não, não foi por acaso que todas as tentativas de 

comparação acima falharam, pois em todas pressupusemos que Deus teria possibilidades 

preestabelecidas. 

Embora os três aspectos da liberdade humana não possam, de fato, ser comparados 

com a liberdade divina, há um que não o pode de direito, a saber, a indiferença como 

ignorância. Pois, com efeito, mesmo em se fazendo abstração da simplicidade divina, o que 

mais cedo ou mais tarde teremos que fazer se quisermos estabelecer a analogia em questão, 

Deus ainda assim não poderia senão ser onisciente. Não há como Deus ignorar uma verdade 

ou possibilidade, seja criada ou incriada. Portanto, o homem não pode se assemelhar a Deus, 

neste sentido, tanto porque as possibilidades que se lhe colocam são preestabelecidas quanto 

porque ele ignora algumas delas, ao passo que nem a Deus se colocam possibilidades 

preestabelecidas nem é o caso que Deus ignore algumas delas. Já a liberdade de 

espontaneidade e a liberdade de indiferença são compatíveis com a onisciência divina. 

Ademais, embora não se coloquem para Deus verdades incriadas, é legítimo supor que ao 

menos às verdades criadas ele de certa forma adira irresistivelmente. Da mesma forma, pode-

se supor que, embora não esteja diante de duas ou mais possibilidades incriadas, Deus tem o 

poder de tirar do nada (como defendemos mais acima) duas ou mais possibilidades, seja ao 

mesmo tempo, seja escolhendo uma em detrimento da(s) outra(s). 

Sendo assim, vamos considerar agora as duas interpretações que, como já dissemos, 

têm em comum a pressuposição de uma analogia entre homem e Deus, por um lado; e, por 

outro, como veremos, identificam esta analogia, em última análise, uma na liberdade de 
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espontaneidade e outra no poder dos contrários. Tratam-se das já mencionadas interpretações 

de Rocha (2011) e Ragland (2006). 

É certo que Rocha não admite na espontaneidade, propriamente dita, a analogia com 

Deus. Antes, a analogia está em uma relação intrínseca com a verdade que se encontra tanto 

em Deus quanto no homem. Para Rocha, a vontade humana não pode agir sozinha, sem o 

intelecto (p. 130), embora tenha o poder positivo de voltar ou não sua atenção para ele (p. 

137). Neste sentido, por um lado, a vontade humana é determinada irresistivelmente pelo 

intelecto e, por outro, tem o poder de mudar o foco daquilo que a determina. Além disso, 

deve-se considerar que a determinação da vontade humana pelo intelecto é proporcional à 

clareza e distinção envolvida neste último, sendo a adesão irresistível um caso extremo e a 

indiferença como o mais baixo grau da liberdade o outro caso extremo. O que se quer frisar 

com isso é que, para Rocha, a liberdade humana consiste basicamente na liberdade de 

espontaneidade. Vejamos agora como se pode chegar, disso, a uma analogia com Deus. 

Eis aqui um ponto-chave na interpretação de Ethel Rocha. A liberdade de 

espontaneidade pressupõe que o erro provém da indiferença como ignorância. Não há erro 

voluntário. O erro, portanto, é uma privação. Privação difere de negação. Se algo é negado a 

alguém, é porque este alguém não tem nem deveria ter este algo. Mas, se algo é privado de 

alguém, é porque este alguém não tem, mas deveria ter este algo. Ora, o erro consiste na 

privação do acesso à verdade. Sendo assim, daquele que se encontra em erro, não se pode 

dizer simplesmente que não tem algo no sentido de que isto lhe seria negado, ou seja, que não 

deveria ter. Daquele que se encontra em erro, deve-se dizer que não tem algo no sentido de 

que isto lhe é privado, ou seja, que deveria ter. Ora, este “algo” nada mais é do que a verdade, 

à qual a vontade humana tende, já que, mesmo quando não tem, deveria ter acesso a ela. Nas 

palavras de Ethel Rocha: 

 

Se privação consiste na ausência daquilo que é devido, então, no que 
diz respeito ao intelecto finito (à substância pensante), Descartes 
parece admitir uma finalidade: conceber ideias efetivamente claras e 
distintas, isto é, ideias que têm a marca da verdade, o que tem como 
consequência que o conhecimento é a finalidade do intelecto. Se o 
erro é privação de um conhecimento, então a natureza ativa do 
intelecto, isto é, sua faculdade da vontade, é tal que ela tende 
naturalmente para o conhecimento, o que confirma a tese de que a 
vontade humana tem uma relação essencial e exclusiva com a verdade. 
(2011, p. 133). 
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Isto estabelece um dos termos da analogia, a saber, “assim como o homem tem uma 

relação intrínseca com a verdade...” no sentido exposto acima. Resta estabelecer o outro 

termo: “...assim também Deus tem uma relação intrínseca com a verdade”. Vejamos em que 

sentido. 

A princípio, a simplicidade divina, como já bastante salientado mais acima, parece 

vedar qualquer referência de Deus à verdade. De fato, Deus não adere a verdades, apenas as 

cria. Ora, esta é uma diferença fundamental entre Deus e os homens, mas ela não é 

incompatível com o que seria a semelhança entre ambos. Como diz Rocha: “Não agir 

motivado por verdades preestabelecidas não é o mesmo que não ter uma relação intrínseca e 

exclusiva com a verdade.” (p. 138). Assim, deve-se salientar que a relação intrínseca que 

Deus mantém com a verdade está no fato de que Deus só pode criar verdades. Se Deus 

estabelecesse que 2+2=5, ele não estaria criando uma proposição falsa, pois não haveria um 

arquétipo ao qual se pudesse compara-la. Não só o bem e a verdade dependem de Deus, como 

o mal e o erro não dependem dele, mas se estabelecem como a ausência daquilo que Deus 

estabelece como bem ou verdade. Em resumo, para Descartes, Deus cria o mundo mais 

perfeito, qualquer que seja o mundo que Deus crie. E, como lembra Ethel Rocha, Descartes 

diz, por exemplo, que Deus não quer a malícia do pecado. (Cf. AT VIIIA: 13). Nas palavras 

da comentadora: 

 

Descartes parece estar afirmando que Deus sempre quer a verdade (e o 
bem), embora não porque verdades preestabelecidas motivam sua 
ação, e sim porque Deus sempre pensa, quer e cria as verdades e, 
nesse sentido, cria necessariamente as verdades, ainda que seu ato de 
criar não seja condicionado por nada além dele próprio. Parece 
portanto que é possível afirmar que, segundo Descartes, embora não 
seja motivada por verdades preestabelecidas, a vontade divina tem 
uma relação essencial com a verdade, na medida em que o ato da 
vontade de Deus inevitavelmente produz verdades. (p. 140). 

 

Temos assim o segundo termo da analogia: Deus tem uma relação intrínseca com a 

verdade no sentido em que só pode criar o bem e o verdadeiro. Podemos dizer que, na 

interpretação de Ethel Rocha, a criação divina é uma condição não apenas necessária das 

verdades (pois, não havendo verdades incriadas, elas não têm outra fonte), mas suficiente, no 

sentido de que, se Deus cria algo, isto é uma verdade e um bem. Ou seja, Deus não pode criar 

nem o falso nem o mal, não porque se dirija para o bem e para a verdade, mas porque é de sua 

natureza criar o bem e a verdade. 
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Seja como for, e admitindo que a simplicidade de Deus torna a sua liberdade diferente 

da humana, o que nos interessa é que, não tendo o homem a liberdade de indiferença como 

poder dos contrários, não é aí que se pode encontrar, na interpretação de Ethel Rocha, uma 

analogia com Deus. Na medida em que a analogia entre homem e Deus está na relação 

intrínseca com a verdade, e que a relação intrínseca que o homem mantém com a verdade é 

dada pela liberdade de espontaneidade, então a analogia entre homem e Deus parece recair 

sobre a liberdade de espontaneidade. Ora, esta interpretação não nos autoriza a afirmar que 

Deus poderia fazer com que 2+2=5, mas apenas que, se Deus o fizesse, isto seria verdade. 

Portanto, tal interpretação é no mínimo compatível com um necessitarismo, de acordo com o 

qual, não apenas, ao pensar em 2+2=4, Deus cria 2+2 sendo 4, mas ele não poderia, em 

primeiro lugar, pensar em 2+2=5. 

É certo que Ragland, por sua vez, não identifica na liberdade de indiferença, 

propriamente dita, a analogia com Deus. A analogia se encontra no poder dos contrários. Não 

obstante, dada a subscrição de Ragland à leitura da “explicação”, ele admite que o “ou antes” 

entre a apresentação da noção de poder dos contrários e a apresentação da noção de 

espontaneidade apenas faz com que esta última complemente a primeira. Neste caso, a 

liberdade humana consiste no poder dos contrários, não em algum sentido forte de que a 

vontade se autodetermine em detrimento do que é apresentado no intelecto, mas no sentido de 

que a vontade se autodetermina, às vezes, devido ao próprio intelecto apresentar duas ou mais 

opções como boas. Ora, este sentido é compatível e complementar com a liberdade de 

espontaneidade, na medida em que é a própria determinação do intelecto em mais de uma 

direção que exige a indiferença da vontade, e não a ausência de determinação pelo intelecto 

que a deixa se autodeterminar. Não é porque a vontade pode, a qualquer momento, se 

autodeterminar, que ela se autodetermina, mas apenas porque, às vezes, ela não tem outra 

opção a não ser se autodeterminar. Ou seja, numa interpretação forte, a vontade se 

autodeterminaria porque e quando quer e, na interpretação de Ragland, a vontade se 

autodetermina apenas porque e quando não tem outra opção a não ser esta. Neste sentido, o 

intelecto pode determinar irresistivelmente a vontade, mas esta é apenas uma das 

manifestações da liberdade. Em outros casos, a liberdade se manifesta de maneira que a 

vontade tenha que decidir sozinha um curso de ação. “Sozinha”, neste caso, deve-se frisar, 

não significa nem ausência de determinação por parte do intelecto nem um poder positivo da 

vontade no sentido em que pudesse ignorar o que é apresentado pelo intelecto. O poder 

positivo da vontade é dado justamente pela determinação multidirecional do intelecto e pelo 
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fato de a vontade prestar atenção às muitas direções a ela apresentadas. É assim que podemos 

entender, então, uma compatibilização, por parte de Ragland, da liberdade de indiferença com 

a liberdade de espontaneidade. É por isso que o comentador, após apresentar uma definição de 

liberdade de indiferença, pode, na sequência, caracterizá-la em termos de espontaneidade: 

 

...os leitores poderiam entender que Descartes afirma que podemos 
“fazer ou não fazer” dado tanto forças externas quanto inclinações 
internas. Isto é o que eu chamo de liberdade de indiferença. Possuímos 
esta liberdade apenas no caso em que há um mundo possível 
exatamente similar ao nosso no que diz respeito tanto a forças 
externas quanto a inclinações, no qual a vontade provoca um ato 
diferente. (...) Liberdade de indiferença é a habilidade de escolher em 
mais de uma direção porque somos inclinados em mais de uma 
direção. (RAGLAND, 2006, p. 393). 

 

Ou seja, uma primeira maneira de entender a liberdade de indiferença e a liberdade de 

espontaneidade seria supondo ambas incompatíveis. Neste sentido, dada a liberdade de a 

vontade se autodeterminar, a determinação do intelecto diminuiria tal autodeterminação da 

vontade. Com esta concepção, não se consegue nem mesmo entrar na interpretação de 

Ragland. Segundo esta, dada a liberdade de a vontade se autodeterminar, a determinação do 

intelecto ou bem diminui ou bem aumenta a autodeterminação da vontade, mas em ambos os 

casos, é, quase que paradoxalmente, o intelecto que motiva a vontade a se autodeterminar. 

Não se trata, contudo, de um paradoxo porque, para que se entre na interpretação de Ragland, 

deve-se admitir, de saída, que a autodeterminação da vontade é compatível com uma 

determinação desta pelo intelecto. Se, na interpretação de Ethel Rocha, a vontade não age 

sozinha, sem o intelecto, no sentido forte de que age sempre em função do intelecto; na 

interpretação de Ragland, a vontade tampouco age sozinha, sem o intelecto, mas em um 

sentido mais fraco de que a vontade age, por assim dizer, na presença e sob a influência do 

intelecto, mas não em função do mesmo. 

Dissemos tudo isso para apontar que Ragland assume a liberdade humana como 

liberdade de indiferença, ou seja, uma liberdade que envolve o poder dos contrários. Isto 

estabelece um dos termos da analogia em questão, a saber, “assim como o homem tem o 

poder dos contrários...”, no sentido de indiferença exposto acima. Resta agora estabelecer o 

outro termo da analogia, que deve nos indicar em que sentido “assim também Deus tem o 

poder dos contrários”. 
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Tendo em vista a qualificação que Ragland faz da liberdade de indiferença humana, 

ela não parece poder ser comparada, a princípio, à indiferença divina, na qual não há 

determinação pelo intelecto devido à simplicidade divina. Não obstante, deve-se notar que a 

indiferença humana tem um elemento de autodeterminação da vontade, a qual se dá na 

presença e sob a influência do intelecto36. A indiferença divina, segundo Ragland, também 

envolve uma autodeterminação da vontade, mas, neste caso, sim, pode-se dizer que esta 

autodeterminação se dá pela ausência de determinação por parte do intelecto, já que não há 

prioridade por parte deste. Dada ainda a simplicidade divina, a autodeterminação da vontade 

não se dá apenas às vezes, como no homem ocorre quando não há o caso extremo de adesão 

irresistível, mas em Deus a autodeterminação da vontade é essencial à sua liberdade. Temos 

assim uma semelhança e uma diferença do homem em relação a Deus. A semelhança se 

encontra no poder dos contrários e a diferença no fato de que este poder é essencial em Deus e 

apenas acidental nos homens. Citemos o que diz Ragland: 

 

Descartes precisava clarificar o sentido no qual o poder dos contrários 
é necessário para a liberdade porque ele havia acabado de afirmar que 
o poder dos contrários é o ponto de similaridade entre nossa liberdade 
e a de Deus. Para Descartes, Deus não apenas possui liberdade de 
indiferença (porque ele é livre de determinação externa e também 
goza de perfeito equilíbrio de não motivação garantindo que sua 
liberdade não é determinada a partir de seu interior), mas esta 
liberdade é necessária para a liberdade divina. (2006, p. 395). 

 

Temos assim o segundo termo da analogia: Deus possui o poder dos contrários na 

medida em que goza de indiferença não motivacional, ao passo que o homem o possui na 

medida em que goza de uma indiferença multidirecional. 

Na medida em que a analogia entre homem e Deus está no poder dos contrários, e que 

o poder dos contrários que o homem possui é dado pela liberdade de indiferença, então a 

analogia entre homem e Deus recai sobre a liberdade de indiferença. Seja como for, como 

                                                 
36 A expressão “na presença e sob a influência do intelecto” não é de Ragland, mas nos parece refletir de maneira 
minimamente intuitiva a sua posição, sobretudo em contraste com a de Ethel Rocha, que acaba sendo muito 
parecida com a de Ragland e à qual, por isso, referimo-nos como sendo a de que a vontade age “em função do 
intelecto”. Se opusemos aqui as interpretações de Rocha (2011) e Ragland (2006), é porque elas são opostas na 
medida em que a primeira é o que podemos chamar de interpretação intelectualista da liberdade humana e, a 
segunda, o que podemos chamar de interpretação voluntarista da liberdade humana. Que elas sejam opostas, no 
entanto, não quer dizer que sejam simetricamente opostas. Em oposição à interpretação intelectualista, há 
interpretações voluntaristas bem mais radicais do que a de Ragland e das quais ele se afasta. Por exemplo, 
segundo Alanen, Alquié, Moyal e Marlin (apud RAGLAND, 2006, p. 392), mesmo nas passagens em que 
Descartes sugere a liberdade de espontaneidade como o “não poder agir senão como o intelecto determina”, 
Descartes estaria se utilizando de um sentido deontológico, normativo, de “não poder”, e não descritivo, o que 
preservaria a liberdade de indiferença. 
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procuramos adiantar anteriormente, a consequência da interpretação de Ragland é justamente 

aquela a que queremos chegar, e a que, com Ragland, chegamos: Deus tem o poder dos 

contrários. 

Ora, se o poder dos contrários constitui a semelhança entre a liberdade humana e a 

liberdade divina, e a simplicidade divina constitui a principal diferença, levando Ragland a 

distinguir entre indiferença multidirecional e não-motivacional, parece que podemos, tendo 

em vista tudo o que já dissemos, apresentar a liberdade divina levando em consideração tanto 

a semelhança quanto a diferença com a liberdade humana: Deus é livre na medida em que, a 

partir do nada, pode criar possibilidades opostas. Nesta medida, Deus não apenas, ao pensar 

2+2=4, cria 2+2 sendo 4, mas ele poderia, em primeiro lugar, pensar em 2+2=5. 

 

3.3. Consequências à luz das razões: resultados 
 

Concluímos acima que Deus cria contingentemente. Não obstante, havíamos já 

concluído que tudo é necessário. Podemos, agora, concluir que tudo é contingentemente 

necessário. A fim de estabelecer que tudo é necessário, valemo-nos da tese da simplicidade 

divina. A fim de estabelecer que tudo é contingentemente necessário, valemo-nos da analogia 

entre a liberdade humana e a liberdade divina. Esta analogia nos deu como resultado que Deus 

tem o poder dos contrários e, portanto, que tudo é contingentemente necessário, mas ainda 

resta especificar melhor como isto é assim. Ou seja, convém ainda expor, não apenas que, mas 

como tudo é contingentemente necessário. 

Por outro lado, ao nos dar como resultado que Deus tem o poder dos contrários, a 

referida analogia nos cobra ao mesmo tempo um preço: que o homem tenha o poder dos 

contrários. Assim, em segundo lugar, devemos ainda enfrentar um pequeno problema que 

surge daí, a saber, a liberdade humana como poder dos contrários parece entrar em conflito 

com a conclusão de que tudo é necessário. 

 

3.3.1. Possibilismo limitado revisitado 
 

Tendo em vista a tese da simplicidade divina, da qual concluímos que tudo é 

necessário, excluímos a hipótese de que tudo seja contingente. Tendo em vista a tese da 

liberdade divina, de acordo com a qual Deus cria contingentemente, excluímos a hipótese de 

que tudo seja necessariamente necessário. Chegamos assim, como que por exclusão, à 
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conclusão de que tudo é contingentemente necessário, inclusive as verdades eternas. No que 

diz respeito às verdades eternas, aproximamo-nos do possibilismo limitado. No entanto, 

devemos salientar que a iteração modal de que nos valemos já não é uma solução ad hoc para 

um aparente problema em relação às verdades eternas, mas, antes, um corolário das próprias 

teses cartesianas da simplicidade e da liberdade divinas, daí que suas consequências devam 

ser assumidas também para outras verdades. 

Ademais, a contingência e a necessidade aqui em jogo não podem ser postas juntas a 

não ser alegoricamente. Ou seja, “é necessário que 2+2=4” deve ser visto como implicando 

que “é necessário que seja necessário que 2+2=4”. Por maior que fosse a iteração modal, não 

parece plausível supor que a contingência se introduziria em algum momento na expressão. 

Nada impede, pois, que o decreto divino seja o de que □p→□□p. 

Sendo assim, como entender o que chamamos de iteração modal? A saber, devemos 

distinguir entre necessidade hipotética ou condicional, de um lado, e contingência absoluta ou 

incondicional, de outro. Wells (1982), em um contexto diferente, distingue entre necessidade 

absoluta e necessidade hipotética: “Visto que Descartes caracteriza tanto Deus quanto o 

triângulo como imutáveis, os dois tipos de necessidade, hipotética e absoluta, estão 

subentendidos” (p. 189). Apropriando-nos da distinção de Wells em um sentido diferente, 

podemos dizer que, levando em consideração a liberdade divina, temos a contingência 

absoluta de todas as proposições e, levando em consideração a simplicidade divina, temos a 

necessidade hipotética destas mesmas proposições. A necessidade hipotética deve ser vista 

como necessidade in re, e não meramente epistêmica, ao passo que a contingência absoluta dá 

conta do fato de que tal necessidade in re poderia ter sido outra. Assim, a contingência 

absoluta não interfere no fato de Deus ser veraz, já que, por um lado, a necessidade hipotética 

é in re e, por outro, a contingência absoluta diz respeito apenas às coisas como poderiam ser. 

Descartes diz, com efeito, que “não devemos fazer aqui uma separação entre a 

necessidade e a indiferença que se aplicam aos decretos divinos; embora suas ações fossem 

completamente indiferentes, elas eram também completamente necessárias.” (AT V: 166). 

Entendendo indiferença aí como contingência, então, ao invés de interpretar tal “não 

separação” como uma redução da contingência à necessidade, como faz o necessitarismo, ou 

da necessidade à contingência, como faria o possibilismo universal, podemos pensar que os 

decretos divinos são contingentes na medida em que Deus é livre, e necessários na medida em 

que Deus é simples. 
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Ora, a contingência que identificamos na liberdade divina leva Frankfurt (1977), ou 

qualquer defensor do possibilismo universal, a projetar estar contingência sobre o âmbito do 

criado. Em tal interpretação, o que ocorre é que, ao exercer seu poder na criação de p, Deus 

seria obrigado a exercer este mesmo poder na criação da possibilidade de não-p. Neste 

sentido, Deus não poderia ter um poder sem exercê-lo. Ora, mas isto não seria mesmo exigido 

pela tese da simplicidade divina? Em certo sentido, sim, mas não no sentido em que a 

entendemos. A simplicidade divina implica, tal como a entendemos, que não haja 

possibilidades não atuais, mas isto na ordem do criado. A simplicidade não impede, pois, que 

haja um poder não exercido naquele que cria. Isto parece explicar por que às vezes Descartes 

muda completamente de assunto para, sem motivo aparente, falar do poder incompreensível 

de Deus (AT I: 145-146) ou da imensidade do poder de Deus (AT IV: 119), justamente 

quando o assunto é a liberdade divina. 

Com efeito, além de a simplicidade não impedir que haja um poder não exercido 

naquele que cria, a liberdade divina o exige. Supor, então, que todo poder de Deus é exercido 

é partir de pressupostos diferentes dos quais partimos. Para nós, tal suposição equivaleria a 

dizer que, dado o poder divino de tirar possibilidades do nada, ele teria esgotado o “nada”, de 

tal forma que não se pudesse tirar mais coisa alguma “daí”. 

O possibilismo limitado, tal como formulado por Curley (1984), oferece-nos um pano 

de fundo favorável para situar outras interpretações. O raciocínio era o seguinte: 

1. (a) (p) (aQp→◊~aQp) premissa 

2. (p) (p→dQp)  premissa 

3. □p’    premissa aleatória 

4. □p’→dQ□p’  instância de 2 

5. dQ□p’   3, 4 

6. dQ□p’→◊~dQ□p’  instância de 1 

7. ◊~dQ□p’   5, 6 

8. ◊~□p’   4, 7, e o princípio modal (p→q)→(◊~q→◊~p) 

9. ~□□p’   8, e o princípio ◊~p=~□p 

10. (p) ~□□p   universalização de 9 

Partindo de p, ao invés de □p, Van Cleve (1994) conclui que o raciocínio acima leva 

de volta ao possibilismo universal. Tendo em vista tal crítica, tanto o que chamamos de 

possibilismo moderado quanto o necessitarismo podem ser vistos como bloqueando de 
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alguma maneira o raciocínio de Van Cleve, ou antes, o próprio raciocínio de Curley, na 

medida em que fornece ocasião para a crítica recebida. 

As premissas de Curley são as da (1) onipotência e da (2) dependência. O 

necessitarismo pode ser visto como bloqueando o raciocínio já na premissa da onipotência, no 

sentido de que esta seria a liberdade entendida como o poder dos contrários: (a) (p) 

(aQp→◊~aQp), isto é, para todo agente a e toda proposição p, se a quer que p, então é 

possível que a não queira que p. 

Por sua vez, o possibilismo moderado, na medida em que não nega a liberdade 

humana, poderia aceitar a premissa (1), mas não a instanciação feita em (6), pois Descartes é 

bastante claro ao distinguir a liberdade divina como um caso sui generis. Como afirma 

Kaufman (2002): “Normalmente pensamos que o fato de que um agente poderia ter querido 

um estado de coisas α implica que há alternativas possíveis entre as quais está α. Admito que 

este possa ser ordinariamente o caso, mas não podemos esquecer que estamos falando de 

Deus aqui” (p. 37). 

Convém que nos perguntemos agora em que sentido nossa interpretação escaparia à 

crítica de Van Cleve. Ora, podemos tentar formular a tese cartesiana de tal forma que, ao 

menos até certo ponto, permitisse a Van Cleve aplicar os mesmos recursos para chegar a um 

possibilismo universal, isto é, o mesmo método de falseamento do possibilismo limitado 

como versão da tese cartesiana em questão. 

Para tanto, notemos que as teses da dependência e da onipotência são formuladas de 

maneira a permitir que o raciocínio se desenvolva com certa naturalidade até o passo 8, em 

que se passa, através do princípio modal (p→q)→(◊~q→◊~p), de uma contingência da ação 

divina para uma contingência da proposição tomada aleatoriamente, seja p ou □p. É 

justamente isto que não podemos admitir, já que, dada a distinção entre contingência absoluta 

e necessidade hipotética, a contingência da ação divina não se transmite às proposições que 

Deus cria. Obviamente, não pretendemos aqui refutar o princípio modal em questão, nem 

precisamos, mas apenas impedir que ele seja aplicado à nossa interpretação. De maneira 

alegórica, então, podemos colocar a tese da dependência (simplicidade), tal como a 

entendemos, da seguinte maneira: 

1. (p) (p→dQ□p) 

Isto é: se é verdade que p, então Deus quer que seja necessário que p. 
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Aqui, optamos por p no antecedente para frisar que Deus é responsável, não apenas 

pelo status modal das proposições, mas por seu valor de verdade. (1) pode ser visto, portanto, 

como consequência de duas outras premissas: 

a) (p) (p→dQp) 

Isto é: se é verdade que p, então Deus quer que seja verdade que p; 

b) (p) (dQp→dQ□p) 

Isto é: se Deus quer que seja verdade que p, então Deus quer que seja necessário que p 

(sempre para qualquer p). 

A tese da onipotência (liberdade) é um caso mais delicado. Por um lado, devemos 

evitar enunciar aqui qualquer tese “para qualquer agente a”, pois, para Descartes, Deus não é 

“qualquer a”. Assim, a onipotência deve ser entendida como tendo um alcance universal para 

as proposições (para todo p), mas como uma afirmação específica acerca de Deus (d). Por 

outro lado, queremos garantir que a onipotência envolva, de maneira mais ou menos análoga 

ao que se formula como sendo a liberdade (humana) em geral, uma negação no consequente. 

Para tanto, podemos pensar em três candidatos: 

2.1. (p) (dQ□p→◊~dQ□p) 

Ou seja: para todo p, se Deus quer que seja necessário que p, então pode não querer 

que seja necessário que p. 

2.2. (p) (dQ□p→◊dQ~□p) 

Ou seja: para todo p, se Deus quer que seja necessário que p, então pode querer que 

não seja necessário que p. 

2.3. (p) (dQ□p→◊dQ□~p) 

Ou seja: para todo p, se Deus quer que seja necessário que p, então pode querer que 

seja necessário que não p. 

Vejamos uma primeira combinação: 

1. (p) (p→dQ□p)  tese da dependência 

2.1. (p) (dQ□p→◊~dQ□p) tese da onipotência 

3. p’    premissa aleatória 

4. p’→dQ□p’   instância de 1 

5. dQ□p’   3, 4 

6. dQ□p’→◊~dQ□p’  instância de 2.1 

7. ◊~dQ□p’   5, 6 
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E aqui, pelo princípio modal (p→q)→(◊~q→◊~p), tomando (4) como p→q e (7) como 

◊~q, tem-se em (8) o equivalente a ◊~p: 

8. ◊~p’    4, 7 

Isto é, dada a regra 

p → q 

___________◊~q 

◊~p; 

podemos aplicá-la às linhas 4 e 7: 

p’ → dQ□p’  (4) 

  ◊~dQ□p’ (7) 

◊~p’. 

Neste caso, p’ não seria necessário e a crítica de Van Cleve se aplicaria à nossa 

interpretação não menos que à de Curley. 

A segunda combinação ficaria assim: 

1. (p) (p→dQ□p)  tese da dependência 

2.2. (p) (dQ□p→◊dQ~□p) tese da onipotência 

3. p’    premissa aleatória 

4. p’→dQ□p’   instância de 1 

5. dQ□p’   3, 4 

6. dQ□p’→◊dQ~□p’  instância de 2.2 

7. ◊dQ~□p’   5, 6 

Neste caso, Deus pode querer que não seja necessário que p’. 

E aqui, por um lado, o princípio modal (p→q)→(◊~q→◊~p) não pode ser aplicado 

desta vez para se chegar a (8), já que, ao invés de ◊~q em (7), teríamos aí algo completamente 

diferente, digamos, ◊r. (Curiosamente, o passo (8) também poderia ser bloqueado, no 

raciocínio de Curley, assumindo aí outra premissa para a onipotência)37. Por outro, (7) é 

contraintuitivo, na medida em que contraria o fato de que, se Deus cria algo, Deus o cria 

como necessário. O mesmo não ocorre na última combinação: 

                                                 
37 Se, ao invés de (1), assumimos no raciocínio de Curley (1’), temos o seguinte: 
1’. (a) (p) (aQp→◊aQ~p)  premissa 
2. (p) (p→dQp)   premissa 
3. □p’    premissa aleatória 
4. □p’→dQ□p’   instância de 2 
5. dQ□p’   3, 4 
6. dQ□p’→◊dQ~□p’  instância de 1’ 
7. ◊dQ~□p’   5, 6 
8. ◊~□p’    non sequitur 
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1. (p) (p→dQ□p)  tese da dependência 

2.3. (p) (dQ□p→◊dQ□~p) tese da onipotência 

3. p’    premissa aleatória 

4. p’→dQ□p’   instância de 1 

5. dQ□p’   3, 4 

6. dQ□p’→◊dQ□~p’  instância de 2.3 

7. ◊dQ□~p’   5, 6 

Neste caso, Deus pode querer que seja necessário que ~p’. 

Este resultado se coaduna com o que defendemos, na medida em que, do fato de Deus 

criar 2+2=4 (p’) como necessário, pode-se chegar à conclusão de que ele poderia criar 2+2=5 

(~p’) como necessário ou, o que seria quase a mesma coisa: 2+2=4 como contraditório. Um 

defeito que poderia ser apontado contra isto é que Deus não poderia fazer com que algo 

necessário fosse apenas falso, ou com que algo contraditório fosse apenas verdadeiro, mas 

apenas com que algo necessário fosse contraditório ou com que algo contraditório fosse 

necessário. No entanto, isto deve ser assumido como consequência de que, dada a tese da 

simplicidade divina, não há possibilidades não atuais. Assim, é natural que, se Deus fizesse 

algo verdadeiro, fizesse isso ao mesmo tempo necessário e, se falso, ao mesmo tempo 

contraditório. 

Sendo assim, podemos concluir que, de (3) a (7), segue-se que p→◊dQ□~p. Se é 

verdade que p, então Deus poderia querer que fosse contraditório que p. Ora, isto reflete dois 

planos diferentes: em um sentido p é verdade; em outro poderia ser contraditório e, 

consequentemente, falso. Não se pode passar de um plano a outro, isto é, não se pode passar 

de ◊dQ□~p para ◊□~p. O sentido em que p seria falso nos é inacessível, na medida mesma em 

que Deus é incompreensível. Neste sentido, ao menos, o possibilismo universal não parece se 

seguir das premissas cartesianas, tais como as colocamos. Para Descartes, portanto, não só 

não é o caso que tudo é possível, mas é o caso que tudo é necessário. 

Por outro lado, tendo em vista que a crítica de Van Cleve vai muito além de Descartes, 

e se aplica também a Kant e aos positivistas (1994, p. 62), pelo simples fato de cada um deles 

apoiar a necessidade sobre bases contingentes, há aqui uma impossibilidade de direito de 

escapar à crítica em questão, devido a Descartes, efetivamente, apoiar a necessidade na 

onipotência divina, assim como Kant, por exemplo, apoia a necessidade da matemática nas 

formas da intuição (p. 62). Pois, para Van Cleve, tanto a onipotência divina quanto as formas 

da intuição são, ainda que em última instância, bases contingentes. Sendo assim, a crítica de 
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Van Cleve não é a certa consequência da filosofia de Descartes, mas à filosofia de Descartes. 

Em outras palavras, a crítica de Van Cleve não é mais endereçada ao possibilismo limitado do 

que à tese da livre criação das verdades eternas, de maneira que, se insistirmos que esta não 

leva àquele, nem por isso a crítica de Van Cleve perde o sentido. 

Dada a divisão do artigo de Van Cleve em duas seções, de modo que a segunda é 

dedicada a uma “lição geral a ser tirada de tudo isto” (p. 62), podemos dizer que, se Descartes 

escapa à caricatura feita na primeira seção, não escapa à lição geral da segunda seção. E, 

muito embora a conclusão de Van Cleve seja a de que, ao se jogar fora o princípio de S4 

(□p→□□p), joga-se fora a necessidade como tal (p. 62), parece que a resposta que oferecemos 

em nome de Descartes, a saber, Deus cria inclusive o axioma de S4, não seria aceita de bom 

grado por Van Cleve. Com efeito, a defesa que Van Cleve faz38 do princípio de S4 parece 

pressupor que, mesmo que algo seja necessário de fato, por ser criado por Deus é sempre 

contingente de direito. Ora, neste ponto, nossa sugestão de que há, em Descartes, uma 

oposição entre necessidade hipotética e contingência absoluta, longe de ser ameaçada pela 

crítica de Van Cleve, é antes confirmada por ela. 

Dito isto, embora, prima facie, nossa interpretação da posição cartesiana seja parecida 

com a do possibilismo limitado, acaba se revelando bem diferente. O possibilismo limitado, 

tal como entendido anteriormente, tem duas principais diferenças em relação à nossa 

interpretação. Uma no que diz respeito à extensão das verdades necessárias. Este ponto já 

deve estar claro. Não admitimos verdades contingentes. Uma segunda diferença, mas que não 

deixa de ser uma consequência da primeira, diz respeito à maneira como a contingência incide 

sobre as verdades necessárias. A maneira usual é a de que, dada uma verdade necessária, ela 

poderia não ser necessária. Sendo assim, a contingência implica a (possibilidade da) negação 

de sua necessidade. Neste sentido, a verdade 2+2=4 poderia, ao invés de ser necessária, ser 

apenas verdade; poderia também, ao invés de ser uma verdade necessária, ser uma proposição 

                                                 
38 Dizemos aqui que Van Cleve “faz” uma defesa do princípio de S4, não que a “ofereça”. Pois, de fato, Van 
Cleve faz aí mais o papel de advogado do que, por assim dizer, de legislador. Não obstante, ele parece falar em 
nome de certo consenso em torno do princípio de S4, o qual é adotado também no sistema de lógica modal 
normalmente mais aceito, que é S5. Cf. “A noção técnica de possibilidade relativa é importante por sistematizar 
as diferenças entre as diversas lógicas modais. Mas quando se adopta S5 podemos abandonar a noção de 
possibilidade relativa, pois neste sistema todos os mundos possíveis são acessíveis entre si – graficamente, isto 
significa que deixamos de ter de usar setas entre mundos. Dummett queixa-se que, ao adoptarem S5 como o 
‘sistema modal oficial para a metafísica da modalidade’, os filósofos abandonaram o aspecto mais interessante 
da semântica de mundos possíveis: a noção de possibilidade relativa. E procura mostrar que apesar de a 
existência de unicórnios não ser possível relativamente ao mundo atual, é possível relativamente a outros 
mundos possíveis, o que significa que a semântica apropriada para a metafísica da modalidade é S4 e não S5. Por 
outro lado, Nathan Salmon argumenta que até o sistema S4 é falacioso no que respeita à metafísica da 
identidade, sugerindo que será o sistema T o correcto para pensar em questões metafísicas.” (MURCHO, 2002, 
p. 90). 
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falsa; poderia ainda, ao invés de ser uma verdade necessária, ser uma contradição (neste 

último caso, bastaria não assumirmos a reflexividade). Em nossa visão, ao contrário, ao 

incidir sobre uma verdade necessária, a contingência implica a (possibilidade da) necessidade 

de sua negação. Neste sentido, a verdade 2+2=4 poderia apenas, ao invés de ser uma verdade 

necessária, ser uma contradição. 

Há, pois, duas maneiras de se entender a afirmação coloquial de que tudo é 

contingentemente necessário. Em uma primeira visão, a contingência incide sobre o 

“necessário”. Na nossa visão, a contingência incide sobre o “tudo”. Neste caso, todos os 

eventos são necessários, porém o que é contingente não é que eles sejam necessários, mas que 

estes eventos, e não outros, sejam necessários. Neste sentido, e apenas neste sentido, tudo é 

contingente (para Deus). Dado que há, pois, certo sentido em se falar que tudo é contingente, 

toda necessidade se torna, por contraste, hipotética. Tendo em vista tal contraste, enfim, pode-

se dizer que tudo é necessário, mas não absolutamente necessário. 

 

3.3.2. Liberdade humana e predestinação 
 

A necessidade dos eventos criados por Deus se impõe do ponto de vista metafísico, na 

medida mesma em que são criados por Deus. No entanto, do ponto de vista da moral humana, 

não é claro em que sentido as ações humanas seriam necessárias. A isto se soma, ainda, o fato 

de que o ser humano tem o poder dos contrários, o que parece incompatível com a 

necessidade de suas ações, requerida pelo panorama metafísico em que se insere. Como 

conciliar, então, a necessidade das ações humanas com o poder dos contrários? 

Descartes nos oferece uma solução interessante a este respeito, a saber, tendo em vista 

que tudo é preordenado por Deus, Deus preordena, desde sempre, que, em dado momento, o 

ser humano aja livremente. Em carta a Elizabeth de 6 de outubro de 1645, Descartes diz o 

seguinte: 

 

(...) todas as razões que provam que Deus existe e é a primeira e 
imutável causa de todos os efeitos que não dependem do livre-arbítrio 
humano provam igualmente, parece-me, que ele é também a causa de 
todos os efeitos que dependem do livre-arbítrio humano. Pois a única 
maneira de provar que ele existe é considerá-lo como um ser 
sumamente perfeito; e ele não seria sumamente perfeito se qualquer 
coisa pudesse acontecer no mundo sem provir inteiramente dele. É 
verdade que tão só a fé nos ensina o que é a graça pela qual Deus nos 
eleva a uma beatitude sobrenatural; mas apenas a filosofia já basta 
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para descobrir que o menor pensamento não poderia entrar na mente 
de uma pessoa sem que Deus quisesse, e tivesse querido desde toda a 
eternidade, que ele aí entrasse. (AT IV: 314). 

 

Sendo assim, podemos arriscar que, tendo em vista o que Descartes diz a Elizabeth, 

trata-se aí de um paradoxo, na medida em que o ser humano tem um livre-arbítrio e, ao 

mesmo tempo, suas ações são causadas por Deus. Este paradoxo parece ser assumido por 

Descartes, em um exemplo a respeito da providência divina, de maneira a explicar qual o 

sentido de alguém rezar se tudo já está preordenado. A explicação é que já está preordenado 

que a oração será atendida ou não, e que isto se deve em parte ao indivíduo levar uma vida 

correta ou não. Ora, Descartes parece querer assegurar que uma pessoa qualquer, ao rezar e 

levar uma vida correta, mereça por isso uma recompensa e, ao deixar de rezar e viver 

corretamente, não a mereça, a despeito do fato de já estar preordenado se ela rezaria ou não, e 

se levaria uma vida correta ou não. O exemplo é dado na Conversa com Burman, justamente 

para tratar de um embaraço moral da tese metafísica da simplicidade divina. Descartes diz o 

seguinte: 

 

O que quer que seja em Deus não é na realidade separado do próprio 
Deus, antes é idêntico ao próprio Deus. A respeito dos decretos 
divinos já promulgados, é claro que Deus é inalterável com respeito a 
eles, e, do ponto de vista metafísico, é impossível conceber o assunto 
de outra forma. No que se refere à ética e à religião, por outro lado, a 
opinião de que Deus podia ser alterado acabou prevalecendo, por 
causa das preces da humanidade; pois ninguém rezaria para Deus se 
soubesse, ou tivesse se convencido, de que Deus é inalterável. Com 
vistas a remover esta dificuldade e reconciliar a imutabilidade de Deus 
com as preces do homem, temos que dizer que Deus de fato é 
inalterável, e que ele decretou desde toda a eternidade ou bem me 
conceder um pedido particular ou bem não mo conceder. Juntamente 
com este decreto, ele decretou simultaneamente que a concessão de 
meu pedido seria em virtude de minhas preces, e em um momento em 
que, além disso, estivesse levando uma vida correta; o efeito disto é 
que eu devo rezar e viver corretamente se quero obter qualquer coisa 
de Deus. (AT V: 166). 

 

A consequência da última frase parece ser a de que um indivíduo, não só teria o mérito 

por rezar e levar uma vida correta, mas poderia de alguma forma não rezar nem levar uma 

vida correta, caso em que não obteria a recompensa de Deus. Ora, tendo isso em vista, 

podemos entender mesmo que, em algum sentido, o ser humano tem o poder dos contrários. 

De fato, se tudo é contingentemente necessário no sentido em que expusemos mais acima, 
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então, muito embora as ações humanas sejam necessárias consideradas em si mesmas, elas 

são contingentes na medida em que as consideramos como tendo sido estabelecidas por Deus. 

Também as ações humanas são, portanto, contingentemente necessárias. Sendo assim, 

as ações humanas, como caso especial que são, não devem fugir à regra geral de que tudo é 

contingentemente necessário. Não podem fugir disso, com efeito, por duas razões. Em 

primeiro lugar, porque não podem ser consideradas contingentes, como se pudessem 

surpreender Deus em sua onisciência e fazê-lo mudar algum decreto. Em segundo lugar, 

porque não podem ser consideradas necessariamente necessárias, pois isto lhes roubaria todo 

o mérito que lhes é devido. Assim, como que por exclusão, chegamos à conclusão de que as 

ações humanas são, também elas, contingentemente necessárias. O que parecia surgir como 

exceção à nossa regra, vem apenas confirmá-la. 

Neste caso, a exemplo do que constatamos como regra geral, haveria duas maneiras de 

se entender que as ações humanas são contingentemente necessárias. O sentido usual 

preconizaria que (i) elas poderiam ser (a) ou bem ações contingentes, isto é, que tomariam o 

rumo que originalmente tomam, mas que poderiam não tomá-lo, (b) ou bem ações que não 

fossem realizadas de forma alguma, isto é, que não tomassem o rumo originalmente tomado. 

Em nossa visão, ao contrário, (ii) tais ações poderiam apenas, ao invés de tomar 

necessariamente o rumo que originalmente tomam, tomar necessariamente outro rumo. Neste 

sentido, a ação original apareceria como contraditória. Sendo assim, de maneira análoga ao 

que concluímos como regra geral, podemos igualmente concluir que todas as ações humanas 

são necessárias, e o que é contingente não é que elas sejam necessárias, mas que estas ações, e 

não outras, sejam necessárias. 

Neste sentido, é verdade, o poder dos contrários experimentado pelo ser humano nada 

mais é do que uma consideração do poder dos contrários divino. Ou seja, ao pensar que 

poderia não levar uma vida correta, o indivíduo considera apenas que Deus poderia tê-lo 

necessitado a isto. Deve-se admitir, pois, que o melhor que se pode dizer em favor do livre-

arbítrio humano é que se trata de um mistério, o qual, por um lado, não pode ser explicado, 

mas, por outro, deve ser postulado como garantia do mérito das ações humanas. Isto parece 

vir ao encontro, em todo caso, do fato de Burman, autor do texto da Conversa com Burman, 

afirmar, logo na sequência da passagem que citamos, que Descartes se alinha a uma vertente 

do Calvinismo: “...Esta é, então, a situação do ponto de vista ético; e aqui, após pesar a 

verdade do assunto, o autor se encontra antes em acordo com os Gomaristas do que com os 
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Arminianos ou mesmo, entre seus irmãos, os jesuítas.” (AT V: 166)39. Neste caso, a julgar 

pelo relato de Burman, é plausível supor que Descartes admite que as ações humanas sejam 

todas necessárias, na medida mesma em que são predestinadas por Deus. 

  

                                                 
39 Cf. CSMK: 348, nota 1: “Na acirrada controvérsia que se seguiu à morte de Calvino, Francis Gomar (1563 – 
1641) tinha aderido a um estrito predestinarianismo, enquanto Jacobus Arminius (1560 – 1609) sustentou que a 
soberania de Deus era compatível com alguma medida de liberdade humana.” 
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4. ESCOPO DA LIVRE CRIAÇÃO 
 

Descartes defende que as verdades eternas são livremente criadas por Deus. Ora, 

verdades como “Deus existe” e “Deus é onipotente” são verdades eternas. Logo, verdades 

como “Deus existe” e “Deus é onipotente” são livremente criadas por Deus. Esta 

consequência parece surgir inevitavelmente da tese cartesiana da livre criação. No entanto, 

Descartes não estaria aqui caindo em uma espécie de círculo? Como a verdade “Deus existe” 

poderia ser criada sem que, previamente, fosse verdade que Deus existisse para poder criá-la? 

Com efeito, o Deus cartesiano estaria na situação de alguém que tentasse, puxando apenas o 

cadarço das botas, erguer-se do chão. Bennett (1994, p. 649) oferece como solução a tal 

problema sua visão conceitualista da modalidade. “É necessário que Deus exista” equivaleria 

apenas a “não podemos conceber que Deus não exista” (p. 649-650). Embora Bennett se 

ocupe da modalidade e não do valor de verdade em especial, parece que, no mesmo sentido, 

poderíamos entender que a verdade “Deus existe” não é uma condição para que Deus a crie, já 

que seria uma verdade apenas do ponto de vista da constituição de nossas mentes. Isto parece 

vedar, de saída, qualquer abordagem realista a respeito da essência divina. 

Todavia, ao menos quanto às verdades teológicas, Descartes não nos deixa como 

opção senão um realismo. Diz Descartes: 

 

(...) do simples fato de eu não poder conceber Deus sem existência, 
segue-se que a existência lhe é inseparável, e, portanto, que existe 
verdadeiramente: não que meu pensamento possa fazer que isso seja 
assim, e que imponha às coisas qualquer necessidade; mas, ao 
contrário, porque a necessidade da própria coisa, a saber, da existência 
de Deus, determina meu pensamento a concebê-lo dessa maneira. Pois 
não está em minha liberdade conceber um Deus sem existência (isto é, 
um ser soberanamente perfeito sem uma soberana perfeição), como 
me é dada a liberdade de imaginar um cavalo sem asas ou com asas. 
(AT IX: 53). 

 

Assim, tendo em vista que as verdades teológicas são verdades acerca de uma essência 

real e existente, seria natural supor que elas seguem a essência a respeito da qual são 

verdades. Ou seja, assim como as verdades matemáticas são criadas na medida mesma em que 

as essências matemáticas o são, assim também o caráter criado ou incriado das verdades 

teológicas parece intrinsecamente ligado ao caráter criado ou incriado de Deus. Obviamente, 
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considerar Deus como criado seria um paradoxo, por isso devemos problematizar se podemos, 

afinal, identificar o escopo das verdades eternas com o escopo da livre criação. 

Podemos dividir o problema diante do qual nos encontramos em duas perguntas: (i) 

Deus cria livremente as verdades teológicas? E (ii) Deus cria livremente a si mesmo? A 

primeira equivale à pergunta sobre se há, para Descartes, ao menos algumas verdades 

incriadas. A segunda equivale à pergunta sobre o que Descartes entende por causa sui, na 

medida em que Descartes defende que Deus é causa de si mesmo, em oposição à tese 

tradicional de que Deus não tem causa. Estaria Descartes se utilizando apenas de um 

eufemismo para dizer que Deus não tem causa ou afirmando literalmente que Deus é causa de 

si mesmo? No primeiro caso, Deus poderia ser considerado como causa formal de si mesmo e, 

no segundo, como causa eficiente de si mesmo. 

 

4.1. Escopo restrito versus escopo irrestrito 
 

Descartes se mostra consciente de que sua tese da livre criação pode levar a 

paradoxos, ou ao menos trata do assunto quando pressionado por seus interlocutores, mas 

parece hesitar quanto a assumir ou não um possível paradoxo. Em carta a Mersenne, de fato, 

Descartes parece preocupado em como que traçar uma linha entre as verdades teológicas (ou 

ao menos a verdade de que Deus existe) e as outras verdades eternas. Já em carta a Mesland, 

não parece tão convicto assim. Vejamos o que ele diz em cada caso. 

Descartes diz a Mersenne o seguinte: “não devemos dizer que, se Deus não existisse, 

todavia estas verdades seriam válidas; pois a existência de Deus é a primeira e a mais eterna 

de todas as verdades possíveis e aquela da qual todas as outras procedem.” (AT I: 149-150). 

Já em carta a Mesland, Descartes parece preferir não tratar de um assunto que diria respeito à 

verdade “Deus é onipotente”. Tendo dito que a indiferença de Deus o permitiria fazer com 

que o que é contraditório fosse o caso, e dando assim a entender que o contraditório seria em 

certo sentido possível, Descartes concede o seguinte: 

 

Confesso que há contradições que são tão evidentes que não podemos 
considerá-las diante da mente sem julgá-las inteiramente impossíveis, 
como a que me sugeris: ‘que Deus poderia ter feito com que suas 
criaturas fossem independentes dele’. Mas, se soubéssemos a 
imensidade de seu poder, não consideraríamos estes pensamentos 
diante de nossas mentes... (AT IV: 119). 
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Note-se que Descartes muda completamente de assunto para não se comprometer com 

uma certa afirmação. Parafraseando “que Deus poderia ter feito com que suas criaturas 

fossem independentes dele” como “Deus poderia não ser onipotente”, seria natural que 

Descartes não quisesse se comprometer em afirmá-la. Afinal, como diz Guéroult (1968), 

“[Deus] não pode criar seres independentes, pois ele mostraria assim que sua potência é 

finita.” (p. 27). No entanto, ao mudar de assunto, embora não afirme nem negue a proposição 

“Deus poderia não ser onipotente”, Descartes parece mais preocupado em não negá-la do que 

em não afirmá-la. Ora, o que está em jogo antes da mudança de assunto é a negação de tal 

proposição, negação que é a posição de Mesland, e com a qual Descartes, curiosamente, não 

se compromete. Note-se que o escopo da concordância com Mesland (“Confesso...”; “J’avoüe 

bien...”) se fecha a partir do momento em que Descartes introduz uma adversativa (Mas; 

Mais) em seu discurso. 

Seja como for, as duas referências textuais parecem deixar a questão indecidida. De 

fato, a princípio, a hipótese de que as verdades teológicas não são livremente criadas parece 

tão defensável quanto a de que elas o são. Vejamos primeiro por que elas não seriam 

livremente criadas. A saber, porque seriam absolutamente necessárias. Assim, se toda verdade 

criada é ou bem contingente ou bem apenas hipoteticamente necessária, e se as verdades 

teológicas são absolutamente necessárias, então elas não são criadas. 

No contexto de uma discussão sobre a possibilidade das coisas materiais, Guéroult 

(1968) parece ter sido um dos primeiros a isentar as verdades teológicas da tese da livre 

criação: “a onipotência de Deus, que, por definição, envolve que nada lhe seja impossível, 

funda ao mesmo tempo uma ordem superior de impossibilidade, a saber, tudo que só poderia 

ser por negação desta onipotência mesma.” (p. 26). E ainda: 

 

Todas estas verdades, que emanam necessariamente da onipotência de 
Deus, e às quais o próprio Deus não pode se subtrair, são verdades 
primeiras situadas de alguma maneira para além das verdades eternas 
instituídas pelo livre-arbítrio divino. Fazendo corpo com o ser mesmo 
daquele que é onipotente, elas não podem não ser; elas não podem 
então ter sido livremente criadas; elas são incriadas. (GUÉROULT, 
1968, p. 30). 

 

A estratégia de Guéroult é, basicamente, a de afirmar que a criação de certas verdades, 

notadamente as teológicas, não é tão livre quanto se poderia crer. A onipotência não pode se 

voltar contra si mesma. 
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Wells (1982) também fala categoricamente de uma “distinção cartesiana entre 

verdades eternas criadas, de um lado, e verdades eternas incriadas, de outro” (p. 186). 

Baseando-se na carta a Mersenne que citamos acima, em que Descartes classifica a existência 

de Deus como a “mais eterna” de todas as verdades, Wells afirma que “todas as verdades 

essenciais/necessárias são eternas em Descartes, mas algumas são mais eternas que outras” 

(p. 193), identificando esta aparente diferença de graus – diferença de graus que, de fato, 

parece não poder ser tomada ao pé da letra – com uma diferença entre dois tipos de 

necessidade: 

 

Pois as verdades essenciais incriadas são absolutamente necessárias, 
ao passo que verdades essenciais criadas não são senão hipotética e 
condicionalmente necessárias. De fato, de dentro dos limites da 
perspectiva cartesiana, pode até mesmo ser dito que todas as 
contradições são impossíveis, mas algumas são mais impossíveis que 
outras. (WELLS, 1982, p. 194). 

 

Ora, tanto a estratégia de Guéroult quanto a de Wells é a de restringir o escopo da livre 

criação, de tal maneira que ao menos algumas verdades, a saber, as teológicas, não são criadas 

e, assim, tampouco dependem da liberdade divina. Se as verdades teológicas são verdades 

eternas, por um lado, e, por outro, não são livremente criadas, então a conclusão é que se deve 

negar a tese geral segundo a qual todas as verdades eternas são livremente criadas. 

Mas seria esta a única conclusão possível? Certamente não. Pode-se, ao contrário, 

manter a tese geral e assumir suas consequências. Pode-se, portanto, assumir um escopo 

irrestrito da livre criação. Assim, se toda verdade eterna é livremente criada, e se as verdades 

teológicas são verdades eternas, então as verdades teológicas são livremente criadas. As 

consequências não param por aí. Tendo em vista que toda verdade criada é ou bem 

contingente ou bem apenas hipoteticamente necessária, e que as verdades teológicas são 

criadas, então elas são ou bem contingentes ou bem apenas hipoteticamente necessárias. 

Frankfurt (1977), de fato, assumindo que as verdades teológicas são criadas, infere daí 

que elas são contingentes: 

 

A investigação à qual Descartes devota suas Meditações é uma 
exploração, por parte da razão, de seus próprios limites ou 
necessidades. Seu objetivo é, e pode apenas ser, determinar em que é 
razoável acreditarmos – isto é, do que seria irracional duvidarmos – e 
não o que é verdade aos olhos de Deus ou dos anjos. Assim, Descartes 
pretende que suas provas de que Deus existe estabeleçam apenas que é 
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irracional negar a existência de Deus, e que é, portanto, irracional 
duvidar da confiabilidade da razão. Estas provas necessariamente 
deixam em aberto a questão de se suas conclusões são verdadeiras 
‘falando absolutamente’ ou aos olhos de Deus, isto é, elas deixam em 
aberto a possibilidade ininteligível de que Deus saiba que ele não 
existe. Este é talvez o derradeiro paradoxo que minha interpretação 
implica. Mas não é mais paradoxal, embora seja mais bizarro, do que 
a recusa de Descartes em rejeitar, a despeito do reconhecimento de sua 
incoerência lógica, a proposição de que Deus poderia ter feito 
criaturas independentes dele. Esta é também uma proposição que, de 
acordo com Descartes, não podemos senão julgar inteiramente 
impossível quando quer que pensemos nela. Com respeito à primeira 
proposição, a recomendação de Descartes pode apenas ser aquela que 
ele efetivamente dá quando discute a segunda: é melhor não pensar 
nessas coisas. (FRANKFURT, 1977, p. 52-53). 

 

Como já visto anteriormente, a interpretação coerentista da verdade defendida por 

Frankfurt postula, com a tese da livre criação, uma natureza inerente da realidade. Assim, o 

que Frankfurt aponta como paradoxo não é senão a suspeita de que, do ponto de vista da 

natureza inerente da realidade, Deus não exista. Tal suspeita, contudo, não pode ser nem 

confirmada nem afastada, mas se insere em uma espécie de espaço residual deixado por uma 

verdade como coerência. Se Frankfurt chega a tal paradoxo via agnosticismo40, Plantinga 

(1980) parece apresentá-lo via teologia especulativa41. Ou seja, Plantinga parece chegar a um 

paradoxo de fato, já que este surge em meio à discussão sobre se Deus teria ou não uma 

natureza, levando igualmente à conclusão de que, de acordo com Descartes, as verdades 

teológicas são contingentes: “na visão de Descartes, então”, escreve Plantinga, “Deus não tem 

natureza” (p. 126). “Se Deus não tem natureza, então não há propriedade que ele não poderia 

ter tido...” (p. 127). E ainda: “se Descartes está correto, então toda proposição é possivelmente 

verdadeira.” (p. 132). Respeitando a numeração de Plantinga, o raciocínio pode ser resumido 

da seguinte forma: 

(52) Deus é onipotente. 

(53) Se Deus é onipotente, então seu poder é absolutamente ilimitado. 

                                                 
40 Haja vista a caracterização que Wells (1982) faz de interpretações de inspiração kantiana: “Esta última 
perspectiva é eminentemente exemplificada pela posição de Harry Frankfurt, em que, em um piscar de olhos, a 
metafísica teísta de um Descartes é reduzida ao agnosticismo anti-teísta e anti-metafísico de um Kant” (p. 187). 
41 Haja vista a contundente crítica que Plantinga dirige a certo (senão mesmo a todo) tipo de agnosticismo: “Pois, 
se nenhum de nossos conceitos se aplicam a Deus, então não há nada que possamos saber ou verdadeiramente 
acreditar acerca dele (...). E, se não há nada que possamos saber ou verdadeiramente acreditar acerca dele, então, 
é claro, não podemos saber ou verdadeiramente acreditar que nenhum de nossos conceitos se aplicam a ele.” 
(1980, p. 26). 
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(54) Se seu poder é absolutamente ilimitado, então ele poderia fazer com que (51) 

fosse verdade. 

(55) Se ele poderia fazer com que (51) fosse verdade, então (51) poderia ser verdade e 

é possível. 

Portanto, 

(56) (51) é possível. (PLANTINGA, 1980, p. 133). 

Eis aqui a proposição (51): 

(51) Deus sabe que ele não existe. (p.132). 

Ou seja: “Deus existe”, neste sentido, é uma verdade contingente. Plantinga, diga-se 

de passagem, não compartilha desta visão ele mesmo. Ao contrário, ele acaba concluindo que 

“Deus tem pelo menos uma propriedade essencial: não saber que ele não existe” e que 

“Devemos então aferir categoricamente que Deus tem uma natureza e nem tudo é possível – 

mesmo para ele.” (p. 140). No entanto, ele apresenta seu argumento como uma mera intuição 

oposta à de Descartes (Cf. p. 127-140), de maneira que tanto uma quanto outra seriam 

maneiras de interpretar o teísmo cristão, o que parece indicar que o paradoxo gerado pela 

intuição cartesiana não é, como na visão de Frankfurt, uma suspeita infundada, mas antes 

gerada pelo próprio objeto de discussão. 

Seja como for, o paradoxo de que “Deus sabe que ele não existe”, se não é menos 

bizarro, no mínimo é tão bizarro quanto o de que “Deus sabe que ele existe e não existe”. De 

fato, a discussão sobre se o escopo da livre criação se estende às verdades teológicas, ou não, 

parece uma questão secundária se o escopo da livre criação se estende aos princípios lógicos. 

Defensores do escopo restrito, não raro, parecem se encontrar em uma situação tal que, ao 

admitir uma única verdade incriada, acabam se comprometendo com uma lista infindável42 

delas que, no limite, parece colocar em xeque o ponto indiscutível de que Descartes defende 

que a essência das coisas e os princípios lógicos são criados. Com efeito, de que adianta 

defender que “Deus existe” é uma verdade incriada, se desta verdade não se segue a negação 

de “Deus não existe”? 

Wells (1982) parece exemplificar bem o embaraço em que se encontra um defensor do 

escopo restrito, na medida em que tenta resguardar a originalidade de Descartes apelando à 

seguinte interpretação do princípio de não-contradição: 

 

                                                 
42 Devo esta crítica em grande medida a Louis Loeb. Uma rápida lida na lista fornecida por Guéroult, de toda 
forma, parece justificar ao menos um uso metafórico da expressão “infindável” (Cf. GUÉROULT, 1968, p. 26-
30). 
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O princípio de não-contradição pertence ao domínio das verdades 
eternas criadas ou deve ser alocado entre as verdades eternas 
incriadas? Se deve ser alocado exclusivamente no nível das verdades 
necessárias criadas, então (...) pareceria um caso de ‘gênio maligno 
revisitado’, com todas as sombrias consequências sublinhadas por 
Descartes. (...) Será, então, que o princípio de não-contradição é uma 
verdade eterna incriada? Não é exatamente isto, tampouco! – o que 
não quer dizer que não seja nem criado nem incriado. A resposta 
cartesiana a esta questão (...) é que o princípio de não-contradição é 
tanto incriado quanto criado. Mas não é ambas as coisas ao mesmo 
tempo nem ambas as coisas com respeito à mesma verdade! A razão 
para tal é que, para Descartes, o princípio de não-contradição, tomado 
apenas em si mesmo, é puramente formal (...). Assim, dada a 
evidência existencial (...) de essências criadas, então o princípio de 
não-contradição (...) é genuinamente uma verdade criada (...). Assim 
também, dada a evidência existencial de uma essência incriada, então 
o princípio de não-contradição (...) é obviamente incriado, como a 
essência em questão. (WELLS, 1982, p. 196-197). 

 

Em suma, o princípio de não-contradição é criado na medida em que se aplica a 

essências criadas, e incriado na medida em que se aplica a essências incriadas. Sem dúvida, o 

tema é espinhoso o bastante para que se caia em “tensões e anomalias” (p. 197), como o 

próprio Wells reconhece que haja – mas não, presumivelmente, em sua interpretação, e sim na 

posição do próprio Descartes. No entanto, parece haver ao menos algumas proposições que, 

mesmo não sendo princípios lógicos, seriam dificilmente analisáveis à luz de interpretações 

como a de Wells, como a de que “Deus criou Adão”, pois não é claro se esta seria uma 

verdade criada, na medida em que se refere a Adão, ou incriada, na medida em que se refere a 

Deus. Este é um problema colocado (sem solução!) por Curley (1984): “Como devemos 

classificar proposições envolvendo tanto Deus quanto suas criaturas?” (p. 596). 

Plantinga (1980) tangencia tal questão ao sugerir, contra a tese da simplicidade divina 

que ele atribui a Tomás de Aquino, que “ter criado Adão” é uma propriedade acidental de 

Deus (Cf. p. 42-43), mas isto não nos esclarece o caráter criado ou incriado desta propriedade 

e de verdades que versem sobre ela. Uma solução talvez fosse a seguinte: “ter criado Adão” é 

uma propriedade incriada e “ter sido criado por Deus” é um propriedade criada, de maneira 

que “Adão foi criado por Deus” seria uma verdade criada e, respondendo à nossa questão, 

“Deus criou Adão” seria uma verdade incriada. Entretanto, levando em conta que tudo é 

criado por Deus, então o que Wells alega acerca do princípio de não-contradição, com base no 

fato de ser um princípio formal, valeria para toda e qualquer verdade (material, inclusive): 

cada verdade teria uma “versão” criada e uma “versão” incriada. Portanto, isto justifica a 
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crítica, que assinalamos mais acima, de que a aceitação de uma única verdade incriada leva à 

aceitação de uma infinidade delas. Seja uma dificuldade oriunda do próprio Descartes, seja da 

interpretação de Wells, parece que a decisão sobre onde traçar a linha que separa o criado do 

incriado é uma decisão arbitrária e que traz mais problemas do que soluções. 

Se, por outro lado, o princípio de não-contradição é criado, não há dúvidas de que o 

próprio Deus não estaria submetido a ele. Isto vem ao encontro da visão cartesiana de que, 

para Deus, não há impossível. Esta é, ao menos, a lição geral que tiramos das teses cartesianas 

da simplicidade e da liberdade divinas. Ora, dizer que, para Deus, não há impossível, é 

diferente de dizer que “Deus pode tudo”. Esta última afirmação é o máximo que a tradição 

escolástica pode dizer em favor da onipotência divina. Qual é a diferença que está em jogo 

aqui, então? A saber, para os medievais, “Deus pode tudo” envolve apenas o possível como 

preenchendo o “tudo”. Se Deus não pode fazer algo impossível, então, nem por isso é menos 

verdade que ele “pode tudo” (Cf. ALANEN, 1985). 

Ora, esta posição medieval oferece uma solução ao paradoxo de se Deus poderia criar 

um peso tão pesado que ele não pudesse levantar, segundo o qual, se Deus não pode criá-lo, 

não é onipotente por não poder criá-lo e, se pode criá-lo, não é onipotente por não poder 

levantá-lo. A solução de inspiração medieval é a de que criar um peso tão pesado que um ser 

“onipotente” “não possa” levantar é, em si mesma, uma tarefa cuja descrição é 

autocontraditória e, portanto, é uma pseudotarefa. (Cf. MAVRODES, 1963, apud 

FRANKFURT, 1964, p. 262). Daí que a onipotência divina escape ilesa ao referido paradoxo. 

No entanto, como lembra Frankfurt (1964), tal solução pressupõe que um ser onipotente só 

possa fazer coisas possíveis (p.262). Neste caso, como o paradoxo do peso poderia ser 

enfrentado sem tal pressuposição? Afinal, dizer que levantá-lo seria uma tarefa contraditória 

já não seria uma resposta disponível, já que um Deus que não está sujeito ao princípio de não-

contradição deveria ser capaz de realizá-la. Tendo isso em vista, Frankfurt oferece a seguinte 

solução: 

 

Suponha-se, então, que a onipotência de Deus o habilita a fazer 
mesmo o que é logicamente impossível e que ele efetivamente crie um 
peso tão pesado que ele não possa levantar. O crítico da noção de 
onipotência divina está muito enganado se acha que esta suposição 
joga a seu favor. O que o crítico gostaria de afirmar, é claro, é que, ao 
criar um peso tão pesado que ele não possa levantar, Deus se encontra 
então diante de uma tarefa para além de suas capacidades e se mostra, 
portanto, limitado em seu poder. Mas esta afirmação não se justifica. 
Pois, por que Deus não seria capaz de realizar a tarefa em questão? A 
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bem da verdade, é uma tarefa – a tarefa de levantar um peso que ele 
não possa levantar – cuja descrição é autocontraditória. Mas, se Deus 
é capaz de realizar uma tarefa cuja descrição é autocontraditória – a de 
criar o peso problemático em primeiro lugar –, por que ele não seria 
capaz de realizar outra – a de levantar o peso? Afinal, há algum truque 
maior em realizar duas tarefas impossíveis do que em realizar uma? 
(FRANKFURT, 1964, p. 263). 

 

Se a análise de Frankfurt se aplica a Descartes, então não parece haver razão para a 

afirmação de Wells (1982) de que, “ecoando São Tomás, Descartes reconhece que não é um 

defeito do poder divino ser incapaz de fazer o impossível” (p. 196). Ora, o que Descartes 

parece trazer à tona é um novo conceito de onipotência, segundo o qual um ser onipotente é 

capaz de fazer, não só o possível, mas também o impossível. Isto se reflete no fato de Deus 

não estar sujeito ao princípio de não-contradição. E, se Deus não está sujeito a tal princípio, é 

plausível supor que o mesmo seja criado. 

Ora, a principal preocupação por trás da defesa do escopo restrito parece ser, 

basicamente, a de que a onipotência se volte contra si mesma. No entanto, podemos entender 

que este é o preço que Descartes deva pagar por assumir um conceito de onipotência 

inovador. O bônus deste novo conceito é que, ao implicar que Deus possa criar um peso tão 

pesado que ele não possa levantar, implica que ele pode não apenas isto, mas também levantar 

um peso tão pesado que ele não possa levantar. Se a primeira afirmação parece limitar a 

onipotência divina, a segunda parece restabelecê-la. Por outro lado, o preço cobrado por tal 

conceito é que, ao implicar que Deus possa fazer com que Deus exista e não exista, implica, a 

fortiori , que ele possa fazer apenas com que Deus não exista. Neste caso, se a primeira 

afirmação expressa a onipotência divina, a segunda parece limitá-la. O fato é que, dependendo 

de como se leia Descartes, pode-se chegar tanto à conclusão de que ele limita a onipotência 

divina quanto à de que ele a torna mais digna de Deus. O veredito final sobre qual leitura seria 

a correta parece ser subjetivo. 

Tome-se, por exemplo, a proposição (61) de Plantinga: 

(61) (51) não é possível. (1980, p. 134). 

Ou seja: (61) diz que não é possível que Deus saiba que ele não existe, o que podemos 

parafrasear, sem maiores prejuízos, como a proposição (61) “não é possível que Deus não 

exista”. Ao se aprofundar em sua discussão sobre um possível conflito de intuições a respeito 

do teísmo cristão, Plantinga considera de maneira meramente hipotética a seguinte situação: 
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Suponha que eu tome a Bíblia como a maneira como Deus fala 
conosco, ensinando-nos importantes verdades através dela; suponha 
que eu acredite que: 
(63) O que quer que a Bíblia nos ensine é verdade; 
Suponha que eu acredite também que: 
(64) A Bíblia ensina que (61) é falso; 
e suponha que ela ensine que esta tendência irresistível que temos a 
acreditar em (61) é um resultado da voluntária condição pecaminosa 
na qual a espécie humana caiu. Finalmente, suponha que eu me 
encontre mais fortemente inclinado a acreditar no que quer que eu 
pense sobre (61) do que a acreditar em (63) e (64) quando penso sobre 
estas proposições. Sob tais condições, o que eu deveria fazer? Estaria 
fazendo a coisa certa ao acreditar em (63) e (64), mesmo que isto entre 
em conflito com (61), que tem mais suporte intuitivo? (...) deixe-me 
dizer apenas que ... não é de forma alguma óbvio que não se poderia 
sensatamente rejeitar (61) com base em (63) e (64)... (PLANTINGA, 
1980, p. 137-139). 

 

Tendo isso em vista, não parece haver mais razões subjetivas para tomar o partido do 

escopo restrito do que para tomar o partido do escopo irrestrito. Tendo em vista, porém, que o 

escopo restrito tem o inconveniente de que, ao se admitir uma única verdade incriada, seja 

preciso admitir mais do que o próprio Descartes estaria disposto a admitir, então não nos resta 

como opção senão a de seguir aqui a sugestão de que Descartes admite um escopo universal 

para a livre criação. 

Devemos com isso concluir, então, que verdades como “Deus existe” e “Deus é 

onipotente” são contingentes? Embora esta seja, de fato, uma possível consequência de se 

assumir um escopo irrestrito para a livre criação, não é a única. Afinal, se toda verdade criada 

é ou bem contingente ou bem apenas hipoteticamente necessária, e se as verdades teológicas 

são criadas, então elas são ou bem contingentes ou bem apenas hipoteticamente necessárias. 

Tudo depende de como entendemos uma verdade criada e, ao menos neste ponto, 

concordamos com Wells: verdades eternas criadas são apenas hipoteticamente necessárias. 

Contudo, ao invés de supor que as verdades teológicas não são criadas porque são 

absolutamente necessárias, como faz Wells, entendemos que elas são criadas e, por isso, são 

apenas hipoteticamente necessárias. Nos termos que expusemos mais acima, verdades como 

“Deus existe” e “Deus é onipotente” são necessárias, mas apenas contingentemente 

necessárias. 

Esta conclusão a que chegamos estava disponível, embora com outro pano de fundo 

interpretativo, à interpretação de Curley (1984), dada sua sugestão de que, para Descartes, as 

verdades eternas são contingentemente necessárias. Com efeito, na medida em que sua 
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interpretação não implica que tudo seja possível, ela escapa à crítica de Guéroult de que, “se 

em si nada fosse impossível, tudo em si seria possível; o possível não se oporia mais ao 

impossível e o possível não teria, tampouco, qualquer sentido.” (1968, p. 26). Ora, argumenta 

Curley, “se aquilo com que Descartes está comprometido é (p) ◊◊p e não (p) ◊p, então a 

necessidade de abrir exceções não é tão premente. Podemos admitir que ‘Deus existe’ é 

necessário, contanto que lembremos que o é apenas contingentemente.” (1984, 593). 

No entanto, Curley toma outro rumo. Apoiando-se em uma pergunta de Wilson (1978) 

sobre se teria sido ad hoc, por parte de Descartes, limitar o escopo da livre criação, Curley 

sugere que não. Isto torna a discussão mais promissora. De fato, um defensor do escopo 

restrito poderia colocar um ponto final à discussão afirmando que, quer queira quer não, 

Descartes restringe o escopo da livre criação. Mas a verdadeira questão, pontua Curley na 

esteira de Wilson, não é esta. A questão é se Descartes dá ou não uma boa razão para 

restringir o referido escopo. Sendo assim, qual é, de acordo com Curley, a razão supostamente 

fornecida pelo próprio Descartes para o escopo restrito? A resposta de Curley é a de que se 

deve distinguir entre verdades necessariamente necessárias e verdades contingentemente 

necessárias com base na existência daquilo de que se está falando. Na medida em que Deus 

existe necessariamente, verdades acerca de Deus são necessariamente necessárias. (Cf. p. 

594). 

Esta solução torna a questão tão interessante quanto complicada. Dado que existência 

é um predicado, a sugestão de Curley parece exigir algum manejo com conceitos de lógica 

modal de predicados, o que está para além de nossas pretensões. No entanto, podemos fazer 

alguma distinção, de maneira intuitiva, entre o que podemos chamar de um sentido fraco e um 

sentido forte de necessidade. De uma maneira vaga, tal distinção poderia ser ignorada: 

necessário é aquilo que não é falso em nenhum mundo possível. Por exemplo, que o triângulo 

tenha três lados e que Deus seja onipotente não é falso em nenhum mundo possível. No 

entanto, podemos nos perguntar se o triângulo existe em todos os mundos possíveis e a 

resposta poderia ser não. Neste caso, ao sentido de necessidade segundo qual “o triângulo tem 

três lados” é verdade em todos os mundos possíveis, deve-se acrescentar a seguinte cláusula: 

em todos os mundos possíveis em que o triângulo existe. Neste sentido, a proposição só não é 

falsa nos outros mundos possíveis porque não é aí nem verdadeira nem falsa. Isto é o que 

podemos chamar de sentido fraco de necessidade. Podemos nos perguntar ainda se Deus 

existe em todos os mundos possíveis e a resposta poderia ser sim. Neste caso, a referida 

cláusula se torna dispensável porque redundante: todos os mundos possíveis são justamente os 
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mesmos em que Deus existe. Neste sentido, proposições como “Deus é onipotente” não são 

falsas em nenhum mundo possível, não porque em alguns não sejam verdadeiras nem falsas, 

mas porque em todas, efetivamente, são verdadeiras. Isto é o que podemos chamar de sentido 

forte de necessidade. 

Ora, Curley parece se basear no que chamamos de sentido forte de necessidade para 

afirmar que as verdades teológicas são necessariamente necessárias. No entanto, isto parece se 

encaixar mal com o recurso de que Curley se utiliza para estabelecer, em primeiro lugar, o 

que viria a ser o sentido fraco de necessidade. Lembremos que a sugestão de um possibilismo 

limitado, valendo-se de uma iteração modal, está in nuce na formulação dada à onipotência 

como poder dos contrários, e isto tanto na interpretação de Curley quanto na que expusemos 

mais acima. Para Curley, presumivelmente, “o triângulo tem três lados” é contingentemente 

necessário porque Deus poderia ter feito com que fosse possível que o triângulo tivesse quatro 

lados. Neste ponto, divergimos de Curley apenas quanto ao fato de que, se Deus fizesse com 

que isto fosse possível, faria ao mesmo tempo com que fosse necessário. No entanto, Curley 

parece de repente esquivar-se à própria interpretação ou, no mínimo, torná-la bem menos 

radical do que parece. Pois, dado o sentido fraco de necessidade exposto acima, a onipotência 

divina não implicaria que Deus poderia ter feito (i) com que fosse possível que o triângulo 

tivesse quatro lados, mas apenas (ii) com que o triângulo não existisse. Ora, tudo parece 

indicar que, se Curley leva às últimas consequências sua posição acerca do escopo da livre 

criação, então está comprometido com (ii) e não com (i). 

Seja como for, qual a diferença entre estar comprometido com (i) e estar 

comprometido com (ii)? Ora, comprometer-se com (i) significa apoiar a iteração modal na 

liberdade divina entendida como poder dos contrários e, assim, levar em consideração a 

onipotência divina; ao passo que comprometer-se com (ii) significa apoiar a iteração modal na 

existência divina, mas, mais importante que isso, enfraquecer a tese da onipotência divina. 

Ora, ao contrário de Curley, não temos outra opção senão nos comprometermos aqui com (i), 

sob pena de ter que revisar a tese acerca da onipotência divina. 

Portanto, se a iteração modal se apoia em algo, é na liberdade divina e não na 

existência divina. A existência divina é ela mesma uma verdade cujo status modal deve, 

portanto, submeter-se à liberdade divina. Neste sentido, a única maneira de afirmar que “é 

necessariamente necessário que Deus exista” seria afirmando que “Deus não poderia fazer 

com que Deus não existisse”. Tal afirmação viola a tese da onipotência, pois para Descartes, 

como diria Plantinga, não há propriedade que Deus não poderia ter tido. (Cf. 1980, p. 126-
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127). Neste sentido, é verdade, Deus não teria natureza. Mas, como já indicamos, que Deus 

não tenha natureza é uma consequência do conceito inovador de onipotência divina que 

Descartes traz à tona, e que deve ser levado a sério como uma eventual intuição teísta. Sendo 

assim, podemos dizer que, neste sentido, Deus é pura contingência. Isto abre caminho para 

darmos uma resposta ao que Descartes entende por causa sui. 

Pois bem, devemos notar que a posição necessitarista, ao contrário do que acabamos 

de concluir, é a de que Deus é pura necessidade. Neste sentido, se tudo que é criado é 

necessariamente necessário, e se as verdades teológicas são criadas, então tais verdades são 

necessariamente necessárias. Assim, a visão necessitarista aparece como compatível com um 

escopo irrestrito da criação divina. Neste caso, Deus seria causa eficiente de si mesmo. Ora, 

para tal visão hipotética, a verdade “o triângulo tem três lados” e a verdade “Deus é 

onipotente” são necessárias, e necessariamente necessárias, no mesmo sentido: nenhuma linha 

precisa ser traçada aqui. Para as duas verdades, a necessidade advém de um decreto divino. 

Não obstante, uma visão necessitarista não está desautorizada a afirmar que a 

necessidade emana de Deus, o qual, por isso mesmo, poderia ser tido como incriado. Neste 

sentido, se tudo que é criado é necessariamente necessário, nem por isso tudo que é 

necessariamente necessário é criado, pois as verdades teológicas são necessariamente 

necessárias e incriadas. Assim, uma visão necessitarista seria compatível também com uma 

restrição do escopo da livre criação em Descartes. Neste caso, Deus seria apenas causa formal 

de si mesmo. 

Ora, para esta segunda visão hipotética, a verdade “o triângulo tem três lados” é 

necessária, mas também necessariamente necessária. Da mesma forma, a verdade “Deus é 

onipotente” é necessária e, além disso, necessariamente necessária. Entretanto, parece que 

alguma distinção pode ser traçada aí, na medida em que a primeira verdade é criada e a 

segunda não. Com efeito, a necessidade da primeira advém do fato de Deus tê-la decretado 

necessária, e a necessidade de sua necessidade advém do fato de Deus ter feito tal decreto 

necessariamente. A necessidade da segunda, porém, advém do fato de Deus ser 

necessariamente onipotente, e não de ter assim decretado. A iteração modal, neste caso, nada 

mais é do que o redobramento da necessidade sobre si mesma, isto é, uma redundância. 

Em outras palavras, “o triângulo tem três lados” é uma verdade necessariamente 

necessária porque é necessária e, por hipótese, opõe-se a uma verdade necessariamente 

contingente; ao passo que “Deus é onipotente” também é uma verdade necessariamente 

necessária, mas porque o é necessariamente e, por hipótese, opõe-se a uma verdade 
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contingentemente necessária. No primeiro caso, trata-se de um decreto (contingente ou 

necessário) divino feito necessariamente; ao passo que, no segundo, trata-se de uma verdade 

necessária que emana da natureza (contingente ou necessária) divina. Tal distinção, contudo, 

pode passar despercebida sob o fato de que, tanto em um caso quanto em outro, tratam-se de 

verdades necessariamente necessárias. De qualquer forma, o que interessa aqui é que o 

necessitarismo é compatível tanto com o escopo restrito quanto com o escopo irrestrito da 

livre criação, uma vez que, nos dois casos, a necessidade das verdades teológicas é garantida. 

Se a visão necessitarista de que tudo é necessariamente necessário é compatível tanto 

com um escopo restrito da livre criação quanto com um escopo irrestrito da mesma tese, o 

mesmo não se passa com nossa visão de que tudo é contingentemente necessário ou, mais 

precisamente, de que tudo é hipoteticamente necessário. Não temos aqui senão a opção pelo 

escopo irrestrito. Com efeito, defendemos que Deus é pura contingência. Até aí, nada nos 

impediria de assumir um escopo restrito, no sentido de que as verdades acerca de Deus 

emanassem do próprio Deus. No entanto, não se pode negar que Descartes defende que Deus 

existe necessariamente e, portanto, “Deus existe” é necessariamente verdade. Ora, se a 

verdade “Deus existe” emanasse do próprio Deus, ela não apareceria como uma verdade 

necessária, mas como uma constatação de fato. Nada na natureza divina o obriga a existir, 

Deus existe porque assim quer, embora possa não existir se assim quiser. 

Por outro lado, Deus não cria a possibilidade não atual de que ele não exista, o que 

tem como contrapartida que a verdade “Deus existe” seja uma verdade necessária. Neste caso, 

se “o tiângulo tem três lados” é uma verdade contingentemente necessária porque é (por 

decreto) necessária, “Deus é onipotente” também é uma verdade necessária, mas não porque o 

seja necessariamente. Com efeito, trata-se aí, também, de uma verdade contingentemente 

necessária. De maneira que, se ela emanasse da natureza divina, seria uma verdade 

contingentemente contingente, já que a contingência se redobraria sobre si mesma. Em suma, 

se as verdades teológicas emanassem da natureza divina, seriam contingentes; ora, segundo 

Descartes, elas são necessárias; logo, não emanam da natureza divina. Portanto, as verdades 

teológicas são decretos divinos. 

Ora, voltamos assim ao que Bennett chama de bootstraps problem. Como a verdade 

“Deus existe” poderia ser criada sem que, previamente, fosse verdade que Deus existisse para 

poder criá-la? Não estaríamos aqui fazendo com que o Deus cartesiano puxasse 

insistentemente o cadarço das botas para, em vão, tentar erguer-se do chão? Ora, a solução 

conceitualista de Bennett (1994, p. 649) pode parecer, a princípio, a única alternativa 
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disponível para tal problema: pois como poderia Deus criar verdades acerca de si mesmo 

senão criando nossas mentes de tal forma a concebê-las desta ou daquela maneira? Mas a 

resposta a tal pergunta, que por isso mesmo deixa de ser retórica, é relativamente simples: 

Deus poderia criar verdades acerca de si mesmo criando a si mesmo. À pergunta sobre como a 

verdade “Deus existe” poderia ser criada sem que, previamente, fosse verdade que Deus 

existisse para poder criá-la, a resposta é, portanto, a de que Deus não existe previamente, mas 

sim simultaneamente, à verdade “Deus existe”. 

Portanto, podemos concluir que Deus é causa sui na medida em que é causa eficiente 

de si mesmo. De fato, não podemos esquecer que, na esteira da Quinta Meditação, uma 

verdade só é criada na medida em que versa acerca de uma essência criada. Ora, a 

consideração das verdades teológicas como incriadas tem, basicamente, dois problemas. Em 

primeiro lugar, gera um problema para traçar uma linha divisória entre as verdades criadas e 

as verdades incriadas, criando ao mesmo tempo uma espécie de inflação ontológica de 

verdades incriadas. Em segundo lugar, todas as razões em favor do escopo restrito são, até 

segunda ordem, ad hoc, na medida em que visam, basicamente, impedir que a onipotência se 

volte contra si mesma. Assim, tendo em vista que as verdades teológicas são criadas, e que o 

caráter criado ou incriado de toda e qualquer verdade deve seguir o caráter criado ou incriado 

da essência à qual diz respeito, então podemos postular que a essência divina é criada. Trata-

se aí, certamente, de uma conclusão um tanto inusitada, mas que, longe de ser absurda, vem 

ao encontro de outra tese igualmente inusitada e inovadora de Descartes: a de que Deus é 

causa de si mesmo. Resta, pois, saber se o que é dito pelo próprio Descartes sobre o assunto 

se coaduna, ou não, com nossa conclusão de que Deus é causa eficiente de si mesmo. 

Defenderemos, com efeito, que se coaduna. 

 

4.2. Causa sui: causa eficiente ou causa formal? 
 

Na Exposição Geométrica, o primeiro axioma ou noção comum apresentado por 

Descartes é o que normalmente se chama de princípio de causalidade e que, para Descartes, 

deve ter um alcance universal: 

 

Não há coisa existente da qual não se possa perguntar qual a causa 
pela qual ela existe. Pois isso se pode perguntar até mesmo de Deus: 
não que tenha necessidade de alguma causa para existir, mas porque a 
própria imensidade de sua natureza é a causa ou a razão pela qual não 
precisa de qualquer causa para existir. (AT IX: 127) 
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Ao estender o princípio de causalidade a Deus, Descartes está se opondo à tese 

tradicional de que Deus, como um motor imóvel, não tem causa. Descartes apressa-se, 

contudo, em apontar que Deus não tem uma causa diferente de si mesmo. Ao fazer esta 

ressalva, ele pode estar querendo dizer que Deus é causa de si mesmo ou, talvez, que apenas a 

pergunta pela causa de Deus possa ser feita, ainda que a resposta seja a de que ele não tem 

causa, dada a sua imensidade. 

A referência a Deus através do princípio de causalidade remonta a um debate acerca 

do tema nas Objeções e Respostas. Este debate, por seu turno, é gerado por um argumento 

dado por Descartes em suas Meditações. Na Terceira Meditação, Descartes busca provar a 

existência de Deus pelos efeitos, primeiramente partindo da ideia de Deus e, em seguida, 

partindo da própria existência do sujeito meditante. Na segunda parte desta prova, em linhas 

gerais, surge a hipótese de que a causa da própria existência do sujeito meditante sejam causas 

menos perfeitas que Deus, o que leva à pergunta sobre se estas causas poderiam existir por si 

mesmas e a resposta é que não, devendo tais causas existir por outra causa. Assim, deve-se 

chegar a uma primeira causa que seja capaz de existir por si mesma, a saber, Deus. (Cf. AT 

IX: 39-40). 

Caterus, autor das Primeiras Objeções, mostra-se incomodado com o sentido vago de 

“por si”, pontuando que tal expressão pode significar tanto “por si como por uma causa” 

quanto “por si como não por outro”. O primeiro sentido é o que ele chama de sentido positivo 

de “por si” e o segundo é o que ele chama de sentido negativo de “por si”. E, como lembra 

Caterus, o sentido corrente na época é o sentido negativo, o que o leva a presumir que 

Descartes estaria se utilizando, também, deste sentido negativo. (Cf. AT VII: 95). Se Caterus 

estivesse correto neste ponto, o sentido no qual Descartes estaria dizendo que Deus existe por 

si seria apenas o de que Deus não existe por outro, isto é, não tem causa. Vejamos a resposta 

de Descartes. 

Percebendo que Caterus não tinha entendido ou não tinha aceitado sua posição acerca 

de como Deus existe por si, Descartes começa por contextualizar o tema, enunciando, nos 

mesmos termos em que será enunciado na Exposição Geométrica, o princípio de 

causalidade: “a luz natural estabelece que, se algo existe, podemos sempre perguntar por que 

existe; isto é, podemos perguntar por sua causa eficiente ou, se não tem uma, podemos 

perguntar por que não precisa de uma.” (AT VII: 108). Aqui, ao se referir a algo que não 

precise de uma causa, longe de conceder um sentido negativo no qual algo não teria causa 
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eficiente, Descartes está falando de algo que não precise de uma causa além de si, como a 

sequência deixa claro: 

 

Assim, se eu julgasse que nada pudesse estar para si mesmo como a 
causa está para o efeito, certamente não concluiria que há uma causa 
primeira. Ao contrário, tornaria a perguntar pela causa da assim 
chamada causa ‘primeira’, e assim nunca chegaria a algo que fosse a 
primeira causa de tudo o mais. Entretanto, prontamente admito que 
possa haver um ser que possua tão grande e inexaurível poder que 
nunca exigiu a assistência de algo mais para existir em primeiro lugar, 
e não requer agora qualquer assistência para sua preservação, tal que 
é, em certo sentido, sua própria causa; e entendo que este ser é Deus. 
(AT VII: 108-109). 

 

Descartes está deixando claro aí que, ao abandonar a posição corrente de que Deus não 

tem causa e assim não se submete ao princípio de causalidade, teria duas opções: ou bem 

negar que haja uma causa primeira, em favor de algo como uma regressão ao infinito, de 

maneira que o princípio de causalidade pudesse ser aplicado irrestritamente a tantas causas 

quanto estivessem ao alcance humano aplicá-lo; ou bem assumir uma primeira causa, com a 

condição de que ela se submeta ao princípio de causalidade. Sua opção, como não está menos 

claro, é pela segunda alternativa. 

Por um lado, portanto, Descartes não está disposto a abrir uma exceção ao princípio de 

causalidade e, por outro, está disposto a admitir uma primeira causa. Descartes não hesita, 

então, a tomar uma posição que provavelmente é inédita ao menos para Caterus: a de que há 

uma causa primeira da qual se pode perguntar pela causa. Ou seja, a opção por uma causa 

primeira, em detrimento de uma regressão ao infinito, não está, para Descartes, atrelada a um 

sentido negativo de causa primeira, segundo o qual esta causa não teria causa alguma. Antes, 

a causa primeira cartesiana exige apenas não ter outra causa além de si mesma, o que o leva a 

insistir em um sentido positivo de causa primeira: 

 

Estas considerações facilitam minha resposta à questão acerca da 
ambiguidade na expressão ‘por si’ que, como o douto teólogo me 
lembrou, deve ser explicada. Há aqueles que se atêm apenas ao 
significado estrito e literal da expressão ‘causa eficiente’ e, assim, 
julgam impossível que qualquer coisa seja causa de si mesma. Não 
veem qualquer espaço para outro tipo de causa análoga a uma causa 
eficiente e, assim, quando dizem que algo existe ‘por si’, normalmente 
querem dizer apenas que não tem causa. Mas, se atentassem mais aos 
fatos do que às palavras, perceberiam de imediato que o sentido 
negativo da expressão ‘por si’ advém meramente da imperfeição do 
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intelecto humano e não se sustenta na realidade; mas que há um 
sentido positivo da expressão que deriva da verdadeira natureza das 
coisas, e é este sentido apenas que é empregado em meu argumento. 
(AT VII: 109-110). 

 

Ora, ao se opor aqui à tradição escolástica, Descartes está ao mesmo tempo 

antecipando, em parte, o que em Leibniz será tido como o princípio de razão suficiente, o qual 

preconiza, como já apontamos mais acima, “não poder algum fato ser tomado como 

verdadeiro e existente (...) sem que haja uma razão suficiente para ser assim e não de outro 

modo, embora frequentemente tais razões não possam ser conhecidas por nós.” (LEIBNIZ, 

1983, p. 108). Afinal, o fato de não conhecermos uma causa não implica, seja para Descartes 

seja para Leibniz, que não haja tal causa. O que Descartes não admite, certamente, é que o 

próprio Deus conceba alguma razão para que algo seja de alguma maneira e não de outra, uma 

vez que, para Descartes, toda razão para que algo seja de uma maneira e não de outra é 

estipulada arbitrariamente pelo próprio Deus, como também já pretendemos ter deixado claro 

mais acima. Seja como for, no âmbito do criado, já Descartes afirma que tudo deve ter uma 

causa ou razão. E, dado que o intelecto humano pensa também sobre Deus, não pode se 

eximir de aplicar a ele o princípio de causalidade. 

O fato é que Descartes não deixa dúvida quanto a se Deus é causa de si mesmo 

(sentido positivo) ou se Deus não tem causa (sentido negativo), na medida em que opta 

explicitamente pelo sentido positivo de causa sui: “se dizemos, como resultado, que Deus 

existe por si, não estaremos usando a expressão [‘por si’] no sentido negativo, mas em um 

sentido absolutamente positivo.” (AT VII: 110). 

O que Descartes hesita em afirmar, contudo, é que Deus seja causa eficiente de si 

mesmo, muito embora se refira a um sentido análogo ao sentido corrente. Resta saber se 

Descartes admite que o sentido no qual ele mesmo usa o termo é que é demasiadamente 

amplo ou se toma o sentido corrente como demasiadamente restrito. No primeiro caso, 

Descartes estaria dizendo que Deus é uma causa análoga à eficiente, ainda que não uma causa 

eficiente propriamente dita. No segundo, Descartes estaria afirmando que Deus é causa 

eficiente de si mesmo, ainda que não no sentido corrente. Ciente de que geraria polêmica, 

Descartes prefere evitar o termo, na medida do possível: “não há necessidade de dizer que 

Deus é a causa eficiente de si mesmo, pois isto poderia encetar uma disputa verbal.” (AT VII: 

110-111). Mas, se Descartes se mostra disposto a abrir mão do termo, nem por isso parece 

disposto a abrir mão da causalidade eficiente, seja qual for o termo que se lhe atribua: 
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Mas o fato de que Deus existe por si, ou não tem outra causa além de 
si, não depende senão da imensidade de seu poder; donde, quando 
percebemos isto, estamos bastante autorizados a pensar que, em certo 
sentido, ele está para si mesmo como uma causa eficiente está para 
seu efeito e, assim, que ele existe por si mesmo no sentido positivo. 
(AT VII: 111). 

 

É justamente neste ponto, o de que Deus está para si mesmo como uma causa eficiente 

está para o efeito, que Arnauld resolve retomar o debate, nas Quartas Objeções, tomando o 

lado de Caterus em oposição a Descartes (Cf. AT VII: 208). Diante das investidas de Arnauld, 

Descartes recua um pouco, mas apenas para poder avançar ainda mais na defesa de sua 

posição original. Vejamos quais são estes dois movimentos. Em primeiro lugar, Descartes 

aceita que a causa eficiente seja chamada de causa formal, já que esta última, ao menos, é 

chamada de causa. Em segundo lugar, Descartes pontua que, muito embora o conceito de 

causa formal seja suficiente para que se obtenha uma prova ontológica da existência de Deus, 

este conceito deve ser assimilado ao de causa eficiente para que se obtenha uma prova 

cosmológica da existência de Deus. Ou seja, em última instância, o que Descartes faz não é 

tratar a causa eficiente como causa formal, mas, muito pelo contrário, tratar a causa formal 

como causa eficiente. Dito isto, passemos ao primeiro movimento da resposta de Descartes, 

no qual ele recua em relação à resposta a Caterus. 

Arnauld, como mais um representante da posição corrente acerca da causa eficiente, 

não aceita que Deus tenha uma causa. Percebendo que deveria ceder algum ponto a Arnauld, 

para que não parecesse estar partindo de pressupostos completamente diferentes, Descartes 

passa a introduzir “ou razão” após as referências a causa, ao mesmo tempo em que repete tudo 

aquilo que já havia dito a Caterus. Descartes reitera, por exemplo, que “a expressão ‘causa de 

si’ não pode ser tomada como causa eficiente; apenas significa que o poder inexaurível de 

Deus é a causa ou razão de ele não precisar de causa”. (AT VII: 236), o que o leva a ceder o 

seguinte ponto a Arnauld: “Donde, posso prontamente admitir tudo que meu crítico traz à 

tona, para provar que Deus não é a causa eficiente de si mesmo, e que ele não preserva a si 

mesmo por qualquer poder positivo ou por continuamente recriar a si mesmo.” (AT VII: 237). 

Por ocasião da resposta a Caterus, chamamos atenção para um sentido estrito e um 

sentido amplo de causa eficiente, dos quais Descartes se apropria apenas do sentido amplo. 

Ora, quando diz a Arnauld que desiste de chamar Deus de causa eficiente, Descartes não 

muda em nada sua posição de que, em um sentido amplo, continuará chamando Deus de causa 

eficiente, mas apenas reitera que não está chamando Deus de causa eficiente no sentido 



116 
 

 
 

estrito. Mas quais são, afinal, os dois sentidos? O sentido estrito é o de que o conceito de 

causa eficiente envolve, basicamente, duas restrições: (i) que a causa seja anterior ao efeito no 

tempo e (ii) que a causa seja diferente do efeito. Descartes rejeita estas duas cláusulas, nos 

seguintes termos: (i) “O fato de que uma causa não precise ser temporalmente anterior aos 

seus efeitos é claro pelo fato de que a noção de causa é apropriada apenas durante o tempo em 

que está produzindo o efeito.” (AT VII: 240). E: 

 

(ii) O fato de a segunda restrição não poder ser afastada implica 
meramente que uma causa que não é distinta de seus efeitos não é uma 
causa eficiente no sentido estrito, e isto eu admito. Não se segue daí, 
entretanto, que tal causa não seja em nenhum sentido uma causa 
positiva que pode ser tida como análoga a uma causa eficiente; e isto é 
tudo que meu argumento requer. (AT VII: 240). 
 

A rejeição da primeira restrição se dá nos limites mesmos da causalidade eficiente. O 

próprio sentido estrito de causa eficiente não requer que, dada uma causa e um efeito desta 

causa, a primeira cesse de existir tão logo o segundo passe a existir, mas apenas que o 

segundo seja diferente da primeira. A rejeição da segunda restrição é justamente o que leva 

Descartes a assumir uma causalidade formal, ainda que apenas para dar conta do caso especial 

em que a causa não se distingue do efeito, isto é, evidentemente, Deus. Descartes distingue a 

causa formal da causa eficiente nos seguintes termos entre parênteses: 

 

em todas as passagens em que fiz uma comparação entre a causa 
formal (ou razão advinda da essência divina, em virtude de ele não 
precisar de causa para existir ou ser preservado) e a causa eficiente 
(sem a qual as coisas finitas não podem existir), sempre tive o cuidado 
de deixar manifestamente claro que os dois tipos de causa são 
diferentes. (AT VII: 236). 
 

À sua maneira, Descartes está apontando aqui a divisão tradicional segundo a qual a 

causalidade formal se restringe às essências e a causalidade eficiente se restringe à existência. 

Quando se pergunta pela causa da existência de algo, a causa procurada é uma causa eficiente 

e, quando se pergunta pela causa da essência de algo, isto é, não apenas por que algo existe, 

mas por que é o que é, a causa procurada é a causa formal. 

Por ocasião da resposta a Caterus, já sinalizamos também que Descartes se encontra 

diante de duas opções deixadas pela filosofia corrente: (i) negar que haja uma causa primeira, 

em favor de uma aplicação irrestrita do princípio de causalidade; e (ii) negar uma aplicação 
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irrestrita do princípio de causalidade em favor de uma causa primeira. No primeiro caso, 

Descartes não poderia levar a cabo sua prova cosmológica, isto é, pelos efeitos, de que Deus 

existe. No segundo caso, tampouco. Não admira, pois, que Descartes abra caminho entre as 

opções dadas para um meio-termo, isto é, uma terceira opção: “Penso ser necessário mostrar 

que, entre ‘a causa eficiente’ no sentido estrito e ‘nenhuma causa’, há uma terceira 

possibilidade, a saber, ‘a essência positiva de algo’, à qual o conceito de uma causa eficiente 

pode ser estendido.” (AT VII: 239). 

Não há dúvida, portanto, de que Descartes admite atribuir a Deus uma causalidade 

formal. Mas por que sua insistência na analogia com a causa eficiente? Podemos distinguir, 

como resposta a esta questão, uma motivação por parte de Descartes, de um lado, e uma razão 

por ele fornecida, de outro. A motivação é sua prova cosmológica e/ou sua aplicação irrestrita 

do princípio de causalidade, na medida em que se retroalimentam. De fato, neste sentido, ao 

se apoiar no princípio de causalidade para mostrar que as coisas finitas não podem existir por 

si, em certo sentido, ele deve chegar a algo que exista por si, no mesmo sentido. Se as coisas 

exigem uma causa eficiente, de maneira que esta causa é diferente delas mesmas, a causa 

primeira deve, ao mesmo tempo, fazer parte desta cadeia causal, sendo assim uma causa 

eficiente, e fechar esta cadeia causal, sendo assim a causa eficiente de si mesma. 

A razão fornecida por Descartes é a de que, em Deus, a essência não se distingue da 

existência. Ora, se a pergunta pela essência é a pergunta por uma causa formal e a pergunta 

pela existência é a pergunta por uma causa eficiente, então a pergunta a respeito de Deus é ao 

mesmo tempo uma pergunta pela causa formal e uma pergunta pela causa eficiente. (Cf. AT 

VII: 243). Neste ponto, dada a identificação entre essência e existência em Deus, Descartes 

está apontando que nem ele tem mais razão que Arnauld ao apontar para uma causa eficiente, 

nem Arnauld tem mais razão do que ele ao apontar para a causa formal. Tendo feito isto, 

sente-se à vontade para, na sequência, dizer que, ao invés de insistir que Arnauld concorde 

com ele, neste ponto, ele está disposto a concordar com Arnauld: 

 

Mas, para reconciliar nossas posições, a resposta à questão por que 
Deus existe deveria ser dada não em termos de uma causa eficiente no 
sentido estrito, mas simplesmente em termos da essência ou causa 
formal da coisa. E precisamente porque, no caso de Deus, não há 
distinção entre existência e essência, a causa formal será 
consideravelmente análoga a uma causa eficiente, e assim pode ser 
tomada como afim a uma causa eficiente (quasi causa efficiens). (AT 
VII: 243). 
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Dado que Descartes abre espaço para a causalidade formal no caso de Deus, Schmaltz 

(2013) procura conciliar a posição de Descartes de que Deus é causa de si mesmo com as 

críticas de que algo não pode ser causa eficiente de si mesmo, uma vez que a existência divina 

derivaria da natureza ou essência divina (p. 59-60). No entanto, isto parece indicar que a 

sugestão, na Terceira Meditação, de que Deus existe por si estaria, de certa forma, no mesmo 

plano da conclusão da Quinta Meditação de que Deus existe necessariamente, já que a 

inseparabilidade da essência e a da existência divinas é aduzida nesta meditação. Tudo se 

passa como se, para Schmaltz, a prova cosmológica da Terceira Meditação expressasse a 

mesma conclusão da prova ontológica da Quinta Meditação, já que, no primeiro caso, trata-se 

de uma referência à causa formal da existência divina, a saber, sua essência e, no segundo 

caso, trata-se de uma inferência da existência de Deus a partir de sua essência. 

Uma vez que a criação divina estabelece tudo a partir de uma causalidade eficiente, 

como já vimos mais acima, então todo âmbito do criado remete, certamente, a uma 

causalidade eficiente. Ora, a resposta à questão da causa sui parece trazer à tona, de fato, uma 

exceção à causalidade eficiente, ainda que mantenha a analogia com a mesma. Sendo assim, a 

sugestão de que Deus é causa formal de si mesmo fornece, também, a ocasião para que se 

abra uma exceção ao âmbito do criado. Não por coincidência, Schmaltz toma a posição de que 

“a necessidade de verdades a respeito da essência divina não deriva de sua vontade, mas antes 

serve como a base incriada da necessidade das verdades eternas criadas” (2013, p. 189). 

A ligação entre os temas da causa sui e da livre criação das verdades eternas exige, de 

qualquer forma, uma leitura bem específica das referências de Descartes a uma “causa ou 

razão”: 

 

O que é significativo, com respeito à doutrina das verdades criadas, é 
a implicação aqui de que, embora a verdade de que Deus existe tenha 
uma razão na imensidade da natureza divina, esta natureza não 
fornece o tipo de explicação causal eficiente para esta verdade que é 
requerida no caso de todas as verdades criadas. Ademais, o fato de que 
a verdade de que Deus existe requeira uma derradeira razão serve para 
distingui-la das verdades eternas criadas. (...) Dada a indiferença 
essencial da ação divina, não pode haver ideias preexistentes que 
forneçam razões para a criação divina das verdades eternas. Não 
apenas não há razão para esta criação que nós possamos compreender; 
não há razão que Deus possa compreender, tampouco. Assim, ao 
passo que a natureza divina fornece a razão da existência de Deus, não 
há nada que possa fornecer uma razão para a produção divina das 
verdades criadas. (SCHMALTZ, 2013, p. 189-190). 
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Assim, a referência de Descartes a uma causa ou razão não se deveria a um uso 

intercambiável dos termos em Descartes, segundo o qual dizer que tudo tem uma causa seria 

equivalente a dizer que tudo tem uma razão. Antes, a referência a causa ou razão se deveria ao 

fato de que as coisas criadas têm uma causa de sua existência e Deus tem uma razão para sua 

existência. Nos termos do dilema, que expusemos acima, entre o princípio de causalidade e a 

causa primeira, de modo que esta parece ser uma exceção àquele, a sugestão que a leitura de 

Schmaltz nos traz é a de que Descartes introduz a exceção na própria regra. O princípio de 

causalidade, neste caso, exige que tudo tenha uma causa, com exceção daquilo que não tem 

causa. Obviamente, se a exceção fosse assim exposta, o princípio de causalidade seria uma 

trivialidade, mas, como a exceção é especificada como sendo Deus, não é implausível que 

Deus cumpra aí o papel de exceção da regra. 

No entanto, naturalmente, a leitura de Schmaltz é apenas uma entre outras possíveis. 

Podemos entender que, ao invés de levar a exceção para dentro da regra, como uma espécie 

de errata, Descartes simplesmente não admite exceção à regra. Até mesmo o uso 

intercambiável entre causa e razão é justificável. Não é contrário ao espírito da livre criação 

que as coisas tenham uma razão, desde que criada. O que as coisas não têm é uma explicação 

última, que seria dada pelo ato de criação em si. Com efeito, Descartes parece antecipar o 

princípio leibniziano de razão suficiente, embora sem estendê-lo a Deus. 

Ora, se as coisas criadas podem ter uma razão, por que Deus não poderia ter uma 

causa? Descartes parece, de fato, estar estabelecendo uma dupla intercambialidade aqui. 

Assim como as coisas criadas têm uma causa ou razão, assim também Deus tem uma causa ou 

razão. Isto parece ficar claro pela solução encontrada por Descartes para justificar a 

causalidade eficiente aplicada a Deus, qual seja, a de que aí essência e existência se 

identificam. A essência justifica a referência a uma razão e a existência justifica a referência a 

uma causa, de maneira que, ao “reconciliar” sua posição com a de Arnauld, Descartes procura 

indicar que nem apenas ele está correto, nem apenas Arnauld está correto, mas ambos estão 

corretos. Com efeito, em resposta a Caterus, Descartes insiste apenas na causalidade eficiente 

e, em suas objeções, Arnauld insiste que Deus não tem causa. A solução cartesiana é, dando 

razão a si mesmo, a de que Deus tem uma causa eficiente em sentido amplo e, dando razão a 

Arnauld, a de que Deus não tem uma causa eficiente em sentido estrito. 

Portanto, o que Descartes faz não é adaptar a regra à exceção, como que afixando-lhe 

uma errata, mas adaptar a exceção à regra, de tal forma que não haja exceção alguma. Em 

outras palavras, ao invés de estabelecer como regra que tudo tem uma causa eficiente ou 
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formal, para que tanto Deus quanto tudo o mais tenham uma causa, o que Descartes faz é 

estabelecer que tanto Deus quanto tudo o mais tenham uma causa eficiente para estabelecer, 

como regra, que tudo tem uma causa eficiente. 

Em todo caso, logo após reconciliar sua posição com a de Arnauld, Descartes chama a 

atenção para um ponto que ele não está disposto a ceder a Arnauld. A saber, o fato de a 

existência divina se identificar com a essência divina não permite, para Arnauld, que se possa 

perguntar pela causa eficiente de Deus. Pois, segundo Arnauld, “as únicas coisas que 

requerem uma causa eficiente são aquelas nas quais a existência atual pode se distinguir da 

essência”. (AT VII: 213). Segundo Arnauld, por si só, isto impediria uma regressão ao 

infinito. (Cf. AT VII: 213-214). Pois, com feito, se o princípio de causalidade se aplicasse 

apenas às coisas cuja existência não se segue de sua essência, então, ao conduzir à essência 

divina, o princípio de causalidade teria sua vigência interrompida exatamente aí. Daí a 

posição corrente de que Deus não tem causa. Ou seja, para a posição corrente, a existência 

divina se segue de sua essência, ao passo que, nas coisas criadas, a existência não se segue de 

sua essência, mas sim de uma causa eficiente. A causa eficiente, neste sentido, tem justamente 

o papel de explicar a existência nos casos em que esta existência não tem outra explicação. É 

a causa eficiente, ainda neste sentido, que explica a existência. Mas Descartes faz, 

estranhamente, o caminho oposto: a causalidade eficiente de Deus se justifica porque, aí, a 

existência se identifica com a essência. Ou seja, para Descartes, é a existência que explica a 

causalidade eficiente. Em outros termos, para a filosofia corrente, tudo que tem uma causa 

eficiente existe, mas nem tudo que existe tem uma causa eficiente; ao passo que, para 

Descartes, a recíproca deve ser verdadeira. 

Sendo assim, o que Descartes faz com a afirmação de que Deus deriva sua existência 

de sua essência? Ora, por um lado, ele a mantém, na medida em que subscreve, na Quinta 

Meditação, uma prova ontológica segundo a qual Deus deve existir necessariamente. Por 

outro, Descartes parece considerar que uma prova ontológica, por si só, seria, senão 

insuficiente para provar a existência de Deus, ao menos pouco convincente para leigos. Daí 

que Descartes, em dado momento, pareça exortar Arnauld a esquecer por instantes que é um 

teólogo e se colocar na posição de alguém que, sem saber se Deus existe ou não, procura ser 

convencido: “Como aqueles que ainda não sabem que Deus existe poderiam perguntar pela 

causa eficiente de outras coisas, com o objetivo de chegar ao final ao conhecimento de Deus, 

a menos que julgassem possível perguntar pela causa eficiente do que quer que seja?” (AT 

VII: 170). 
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Ora, um pouco antes de dirigir esta pergunta a Arnauld, Descartes defende que uma 

regressão ao infinito seria admissível ao menos de direito e indica que a força de um 

argumento cosmológico, em oposição a um ontológico, está justamente em interromper de 

fato aquela regressão ao infinito. A solução alternativa que Arnauld oferece para interromper 

tal regressão ao infinito é a de que, de direito, ela não seria admissível. Toda a discordância 

entre Descartes e Arnauld se concentra, portanto, na seguinte passagem: 

 

se eu julgasse que nada pudesse estar para si mesmo como a causa 
está para o efeito, certamente não concluiria que há uma causa 
primeira. Ao contrário, tornaria a perguntar pela causa da assim 
chamada causa ‘primeira’, e assim nunca chegaria a algo que fosse a 
primeira causa de tudo o mais. (AT VII: 108-109). 

 

Arnauld, como já apontamos, acredita que tal regressão não aconteceria porque “as 

únicas coisas que requerem uma causa eficiente são aquelas nas quais a existência atual pode 

se distinguir da essência”. (AT VII: 213). Descartes, ao contrário, acha que a possibilidade de 

se continuar perguntando por uma causa é o principal passo de sua prova cosmológica: 

 

Parece-me que este ponto nem desfaz meu argumento nem de 
qualquer forma o abala ou enfraquece. Ao contrário, a principal força 
de minha prova depende dele, e o mesmo é verdade de absolutamente 
todas as provas que se possam construir para demonstrar a existência 
de Deus a partir de seus efeitos. Ademais, quase todos os teólogos 
mantêm que um argumento baseado nos efeitos de Deus é o único tipo 
de argumento que pode ser aduzido para provar sua existência. (AT 
VII: 244). 

 

Descartes faz aqui uma distinção crucial entre sua prova da Terceira Meditação e, por 

exemplo, sua prova da Quinta Meditação. Não parece, assim, ser por acaso que a ordem seja 

esta, pois uma prova ontológica por si só seria, ao que tudo indica, insatisfatória para 

Descartes, de maneira que ela vem apenas se somar à prova cosmológica. Uma vez 

convencido de que Deus existe de fato, só então Descartes parece ceder ao lugar-comum 

teológico segundo o qual Deus não pode não existir. Como diz Bennett (1994), referindo-se a 

filósofos que acreditam que a resposta à pergunta “por que é o caso que P?” deva ser 

“necessariamente P” (p. 650): 

 

Há tais filósofos, e eles podem crer que sua posição é natural e mesmo 
inevitável; mas Descartes não está entre eles, ao menos com respeito à 
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existência de Deus. Seu argumento a priori em favor da existência de 
Deus ocorre, não no contexto metafísico de ‘por que Deus existe?’, 
mas no contexto epistemológico de ‘como podemos estar 
absolutamente certos de que Deus existe?’ Quando levado por seus 
críticos a tratar da questão metafísica, Descartes nunca respondeu a 
ela em termos de necessidade. A Caterus... na Exposição 
Geométrica... em resposta a Arnauld... nestas passagens que enfrentam 
a questão ‘por que Deus existe?’, a ideia de que ele necessariamente 
existe é manifestamente ausente. (BENNETT, 1994, p. 650-651). 
 

Realmente, ao considerar, não apenas que tudo que tem uma causa eficiente existe, 

mas que tudo que existe deve ter também uma causa eficiente, Descartes procura justamente 

se afastar da posição de que bastaria considerar a essência divina para notar que a existência 

daí decorre. Sendo assim, a existência precisa de uma explicação extrínseca à essência divina. 

E, pela mesma razão, a essência precisa ela mesma de sustentação. Tanto a essência quanto a 

existência de Deus, então, são explicadas pela imensidade do poder divino, ou ainda, por seu 

poder inexaurível, ou termos parecidos com estes. A essência divina, portanto, não está menos 

isenta de explicação do que a existência divina. Eis por que Deus, como causa sui, pode ser 

entendido tanto como causa formal quanto como causa eficiente, pois cumpre ambos os 

papéis ao mesmo tempo, através de sua imensidão. A introdução da noção de causa formal, 

então, não visa à substituição da noção de causa eficiente, mas à introdução de um uso 

facultativo àqueles que se atêm “mais às palavras do que aos fatos”, como poderia dizer 

Descartes. 

No entanto, ao mesmo tempo em que deixa margem para um uso intercambiável das 

expressões “causa eficiente” e “causa formal”, Descartes acaba rearranjando as duas noções 

de acordo com sua própria argumentação. De um lado, há a causa eficiente em sentido estrito, 

a qual leva a uma regressão ao infinito. De outro, há o lugar-comum de que Deus não tem 

causa. Superficialmente, é entre estes dois extremos que Descartes abre espaço para um meio-

termo, o qual, neste sentido, pode apenas ser uma causa formal. De maneira menos 

superficial, contudo, podemos notar que o lugar-comum de que Deus não tem causa tem uma 

razão mais fundamental, a saber, a de que a existência divina advém de sua essência. Ora, 

aqui, notamos que o lugar-comum da época é justamente o de que Deus é causa formal de si 

mesmo. É neste sentido, então, que o meio-termo cartesiano será justamente uma alternativa à 

causa formal, ao mesmo tempo em que é uma alternativa à causa eficiente em sentido estrito. 

Este meio-termo é a causa eficiente em sentido amplo, para a qual, se Descartes tivesse que 

dar um nome, provavelmente seria “poder inexaurível”. Qualquer semelhança com o poder 
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incompreensível de Deus (AT I: 145-146) ou com a imensidade do poder de Deus (AT IV: 

119), podemos aventar, não é mera coincidência43. 

  

                                                 
43 A associação entre a puissance incompréhensible das cartas de 1630 (AT I: 146) e a inexhausta potentia de 
1641(AT VII: 109) é feita também por Marion (1991), na medida em que ambas encerram uma “equivocidade 
ôntica” (p. 438), isto é, a transcendência do Deus cartesiano. Sua ênfase, no entanto, é muito mais na 
“univocidadeformal” (p. 438) ou epistemológica, isto é, no fato de o Deus cartesiano ter de submeter-se ao 
princípio de causalidade. Daí que Descartes abandone a analogia como maneira de se referir a Deus: “o paradoxo 
da equivocidade ôntica aliada à univocidade epistemológica resulta completamente da ausência da analogia” (p. 
439). Neste sentido, a univocidade que, com Suarez, deixaria a analogia para trás, não encontraria em Descartes 
uma exceção. Pois, muito embora Descartes insista - em particular, com a livre criação - numa equivocidade, o 
fato é que Caterus e Arnauld seriam responsáveis por trazer à tona o “impensado cartesiano” (p. 439) da 
univocidade. 
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5. CONCLUSÃO 
 

Vimos que Descartes, procurando tratar mais dignamente de Deus, insiste desde sua 

juventude até sua maturidade que o mesmo é o criador das verdades lógicas e matemáticas, 

chegando a insinuar uma acusação de blasfêmia àqueles que insistem na verdade intrínseca de 

semelhantes proposições. Este é, com efeito, o caso de Suarez, para quem as verdades eternas 

são conhecidas por Deus porque são verdadeiras, e não verdadeiras porque conhecidas por 

Deus. Suarez quer se opor, com isso, à tese tomista de que verdades acerca das criaturas, tais 

como “homem é animal”, existem no intelecto divino. Para tanto, pretendendo uma redução 

ao absurdo, Suarez afirma que, se as verdades eternas dependessem de Deus, não 

dependeriam de seu intelecto, e sim de sua vontade. Mal imaginava ele que Descartes partiria 

justamente do “absurdo” que ele queria evitar. 

Para Descartes, como para Tomás de Aquino, as verdades eternas devem depender de 

Deus e, como para Suarez, não podem depender do intelecto divino. Ao concordar 

parcialmente com os dois, Descartes discorda dos dois. Nem são as verdades eternas 

arquétipos na mente de Deus nem são elas, tampouco, verdades independentes que seriam 

válidas mesmo na hipótese de que Deus não existisse. As verdades eternas são criadas, e 

criadas a partir da vontade livre de Deus. Não se pode, portanto, falar de Deus nem por 

analogia às coisas finitas nem da mesma forma como se fala das coisas finitas. A onipotência 

divina é incompreensível. 

Mas, se Deus pode tudo, e tudo depende de Deus, então parece que tudo é possível, ao 

menos para ele. Com efeito, esta última ressalva é fundamental para que não se lance 

Descartes em um possibilismo universal. Não é esta a posição de Frankfurt (1977), para quem 

o “tudo é possível para Deus” se confunde com o “tudo é possível para nós”, mas Frankfurt 

não pode passar, tampouco, sem uma ressalva. Seu Descartes se torna o defensor de dois 

planos completamente incomunicáveis: um que diz respeito à natureza inerente da realidade, 

isto é, às coisas em si, e outro que diz respeito à racionalidade humana, isto é, ao 

conhecimento meramente a priori das coisas. Assim, a incômoda tese de que “tudo é 

possível” pode ser confortavelmente varrida para debaixo do tapete da natureza inerente da 

realidade. Afinal, quem se importa com a natureza inerente da realidade? Ora, vimos que 

Curley (1984), entre outros, importa-se, de maneira a trazer o possibilismo cartesiano para as 

coisas em si, mas não sem sua própria ressalva. 

Segundo Curley, a iteração modal pode ajudar a entender como, para Descartes, Deus 

pode tudo e, ainda para Descartes, há verdades necessárias. Há verdades necessárias porque 
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Deus as fez necessárias, e seu poder o permitiria fazê-las de outra forma. Neste sentido, as 

verdades eternas são contingentemente necessárias, o que tem como contrapartida que tudo é 

possivelmente possível. Van Cleve (1994) aponta que, se Deus poderia fazer com que o que é 

necessário fosse contingente, este mesmo Deus poderia fazer com que o que é necessário 

fosse falso. Mais ou menos como Frankfurt (1964), podemos entrever aqui a seguinte 

pergunta, ao mesmo tempo irônica e retórica: há algum truque maior em Deus fazer uma 

tarefa impossível do que em fazer outra? Se Deus é onipotente, Van Cleve insiste, então tudo 

é possível. E, no fim das contas, deve-se dar razão a Van Cleve. Não obstante, sua leitura de 

Descartes não deixa de ser uma caricatura, e serviria mais como paradigma de uma defesa 

qualquer de uma onipotência irrestrita de Deus. 

Entre a onipotência criadora de Deus e o âmbito do criado, sempre se poderá colocar a 

pergunta sobre se o Deus cartesiano, à diferença do Deus espinosano, despeja toda sua 

onipotência na criação. Parece que o Deus cartesiano guarda um pouco desta onipotência 

apenas para si mesmo. Não obstante, a tese da simplicidade divina implica que Deus use sua 

onipotência com comedimento. Deus não cria possibilidades não atuais, mas apenas 

possibilidades que sejam instanciadas na realidade. Com efeito, para que um Deus onipotente 

criaria certa possibilidade se, na medida em que é igualmente onisciente, soubesse que ela 

jamais se tornaria atual? Possibilidades não atuais são prerrogativas de um Deus 

antropomórfico, passivo diante de certas possibilidades. As atuais, neste sentido, são as que 

ele ativamente escolhe, ao passo que as não atuais permanecem possíveis na medida em que 

Deus não exerce sobre elas sua atividade. O Deus cartesiano, todavia, é ativo tanto em relação 

ao que é atual quanto em relação ao que é possível. Neste caso, possibilidades não atuais é 

uma contradição nos termos e possibilidades atuais é uma redundância. 

Vimos ainda que, se é preciso traçar uma linha entre o que é possível/atual, de um 

lado, e o que é absolutamente nada, de outro, nem por isso há um consenso sobre onde esta 

linha deva ser traçada. Com efeito, Cunning (2002) sustenta que contradições como a de que o 

círculo tem raios diferentes entre si não são possíveis e, portanto, não são atuais. Já Rocha 

(2014a) sustenta que tais contradições são possíveis e, portanto, atuais. De todo modo, o pano 

de fundo é o de que toda modalidade se reduz à ontologia. Não se pode falar do que poderia 

ser, mas apenas do que é. Ora, se as possibilidades não atuais são banidas da filosofia de 

Descartes por sua tese da simplicidade, nem por isso tomamos o mesmo lado de Cunning e 

Rocha. Pois, dada a tese da onipotência divina, podemos distinguir entre poder e 



126 
 

 
 

possibilidade. No âmbito do criado, não há possibilidades não atuais, mas naquele que cria há, 

de maneira incompreensível e inexaurível, uma boa medida de poder não exercido. 

Isto nos deixa numa situação delicada para pensar a modalidade em Descartes. Por um 

lado, Deus pode tudo, até mesmo o impossível. Por outro, tudo é necessário. Assim, vemo-nos 

impelidos a concordar com a intuição de Curley de que as verdades eternas são 

contingentemente necessárias. Não obstante, é preciso que isto seja dito não apenas das 

verdades eternas, mas de tudo. Quanto às verdades eternas, o que ocorre é que 2+2=4, por 

exemplo, é necessário. Como a onipotência divina pode influenciar nossa maneira de 

considerar tal verdade? Será que 2+2=4 poderia ser contingentemente falso? Mas, se 2+2=4 

for falso, é porque, por exemplo, 2+2=5 será verdade. Neste caso, 2+2=4 não seria apenas 

falso, mas necessariamente falso, na medida mesma em que 2+2=5 seria necessariamente 

verdadeiro. A contingência, neste caso, não deve incidir sobre a necessidade das verdades 

eternas, como se elas pudessem ser contingentes, mas sobre as próprias verdades necessárias, 

na medida em que elas poderiam ser contraditórias. É claro que a comparação entre 2+2=4 e 

2+2=5 deveria ser revista se o princípio de não-contradição não fosse necessário, mas nossa 

interpretação não depende deste exemplo, apenas é ilustrado de maneira intuitiva por ele. 

Ora, se as verdades matemáticas e lógicas são contingentemente necessárias, no 

sentido em que poderiam ser contraditórias, também o são as ações humanas. Neste caso, 

contudo, já não é tão intuitivo que, se alguém necessariamente levasse uma vida correta, seria 

contraditório que este alguém não a levasse. De fato, os seres humanos são capazes de pensar 

sobre si mesmos, à diferença de fatos brutos como 2+2=4. Isto quer dizer que, ao pensar que 

está predestinado a levar uma vida correta, nem por isso o ser humano pode ter certeza disto e 

simplesmente “se deixar levar”, mas ele acaba, paradoxalmente, tomando a decisão de realizar 

uma ação necessária. Pois, com efeito, incomoda-lhe a ideia de que, dada a onipotência 

divina, ele poderia estar necessitado ou bem a levar uma vida correta ou bem a não levá-la e, 

portanto, ou bem a receber uma recompensa ou bem a não recebê-la. O homem acaba agindo, 

pois, livremente, na medida mesma em que sua decisão entre levar ou não uma vida correta 

coincide, no momento em que cessa sua hesitação, com a ação que Deus havia preordenado 

que ele realizasse. Novamente, vemos aqui Deus usando sua onipotência com parcimônia. 

Para que Judas traísse livremente Jesus, podemos supor, nem por isso era mister que Deus 

criasse a possibilidade não atual de “Judas não trair Jesus”. Afinal, Deus é onisciente, foi ele 

mesmo quem criou Judas com seu livre-arbítrio e, por isso, ele sabe que Judas não tornará 
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atual a possibilidade de não trair Jesus caso Deus a crie. Sendo assim, por que Deus a criaria? 

Seria um desperdício. 

Por fim, como adendo, tratamos de uma discussão que divide os comentadores em 

dois grupos. Ao contrário do que ocorre no caso da modalidade, em que se podem achar 

meios-termos como o que achamos, isto é, vários “tons de cinza”, a questão sobre o escopo 

das verdades eternas não admite senão preto ou branco. Ou bem a livre criação tem um 

escopo irrestrito ou bem não tem. Não há como a livre criação ter um escopo irrestrito, mas 

não muito. Ou seja, se há algumas verdades incriadas, uma única que seja, isto é suficiente 

para estabelecer um escopo restrito. Optamos, contudo, por tomar o lado do escopo irrestrito. 

Pois, com efeito, a aceitação de uma única verdade incriada acaba dando a deixa para uma 

infinidade delas, o que significaria negar toda originalidade de Descartes e colocá-lo ou bem 

ao lado de Tomás de Aquino ou bem ao lado de Suarez, quando na verdade Descartes quer 

abrir seu próprio caminho entre os dois. É certo que isto lhe custará duras críticas, mas isto 

não o detém, antes o anima, já que pede a Mersenne para espalhar sua visão, sem citar seu 

nome, pois “ficaria feliz em saber das objeções que podem ser feitas contra ela” (AT I: 146). 

A derradeira conclusão a que chegamos é a de que, para Descartes, Deus é pura 

contingência, ou por outra, não tem natureza. Com isso, estamos apenas reiterando, com 

Espinosa, a constatação de que Descartes “submete tudo a uma como que indiferente vontade 

de Deus e estabelece que tudo depende do seu beneplácito” (1973, p. 121). Pois, com efeito, 

longe de aceder a um Deus imanente, Descartes está ainda às voltas com o Deus cristão, cuja 

transcendência procura levar ao extremo. Vimos, com Plantinga (1980), que a intuição 

cartesiana deve ser levada a sério quando se está às voltas com o Deus cristão. Afinal, diria 

Descartes, não estamos falando aqui de um Júpiter ou um Saturno. É verdade que Plantinga 

preferirá tomar um lado parecido com os de Tomás de Aquino e Suarez, mas, como ele 

mesmo admitiria, não se pode ter certeza absoluta se, neste caso, é Plantinga ou Descartes 

quem está mais em acordo com a intuição teísta cristã da onipotência divina. 

O preço que Descartes paga por sua recusa do antropomorfismo divino é, assim, uma 

grande incompreensibilidade divina. Como vimos, Leibniz se mostra desconfortável com 

tamanha incompreensibilidade, identificando-a como um pretexto para a tirania. Assim, 

Leibniz não está disposto a pagar o mesmo preço que Descartes pela recusa do 

antropomorfismo divino e, por isso mesmo, aceita-o de bom grado. Neste ínterim, entre a 

recusa do antropomorfismo divino e a compreensibilidade divina, Espinosa parece ver um 

falso dilema. Tal conciliação, contudo, dá-se à custa de um aspecto tão caro a Descartes 
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quanto a Leibniz, a saber, a transcendência divina. Para Espinosa, de fato, Deus não é 

antropomórfico como um deus romano, mas tampouco é o Deus cristão, sendo no máximo a 

natureza sob as vestes do Deus judaico-cristão. Daí a intercambialidade entre Deus e 

Natureza: “aquele Ente eterno a que chamamos Deus ou Natureza age em virtude da mesma 

necessidade pela qual existe. (...) Por conseguinte, a razão, ou seja, a causa, por que Deus – ou 

a Natureza – age e por que existe, é uma e a mesma.” (ESPINOSA, 1973, p. 234). Um Deus 

imanente é o que Espinosa oferece, portanto, como alternativa ao mesmo tempo ao 

antropomorfismo divino e à incompreensibilidade divina, o que acaba sendo uma alternativa 

não apenas aos deuses romanos, mas em última instância ao próprio Deus cristão. Eis por que 

Leibniz aceita de bom grado devolver ao Deus cristão as formas humanas. 

Não obstante, a questão do antropomorfismo surge apenas tangencialmente no 

discurso dos referidos filósofos, como que para confirmar algo que já havia sido demonstrado 

por alguma outra razão. Assim, subjacentes à questão do antropomorfismo, há diversas 

questões metafísicas. Dentre as quais, duas parecem se sobressair como cumprindo um papel 

privilegiado, a saber, a da causa sui, isto é, de que Deus é causa de si mesmo, e a do 

argumento ontológico, isto é, de que a existência divina advém de sua essência. 

É Descartes quem primeiro formula a tese da causa sui, rompendo radicalmente com a 

Escolástica neste ponto, já que, para a Escolástica, Deus não tem causa. À tese da causa sui, 

Arnauld é enfático em opor o argumento ontológico. Com efeito, pergunta Arnauld, se Deus 

existe por sua essência, por que precisa de causa? A questão é direta o bastante para que 

Descartes voltasse atrás e admitisse que Deus prescinde de causa, o que ele todavia não faz. 

Contudo, se há algo que incomoda Arnauld, podemos arriscar, não parece ser tanto o fato de 

Descartes estar trazendo à tona uma tese absurda, mas o de estar trazendo à tona uma tese 

inútil. Se a existência divina já tinha então uma explicação por sua essência, Descartes lhe 

acrescenta uma segunda explicação, qual seja, por um poder incompreensível de Deus. Se a 

existência de Deus tinha uma explicação, passa a ter então duas. Mas a preocupação de 

Arnauld está longe de ser infundada. Pois, se há então duas explicações, talvez a explicação 

mais nova possa vir a substituir a mais antiga. Estaria Descartes, com a causa sui, de fato 

oferecendo uma alternativa ao argumento ontológico? Defendemos que sim44. 

                                                 
44 Marion (1992), ao contrário, defende que a tese cartesiana da causa sui, não apenas não se opõe ao argumento 
ontológico, como lhe é complementar (p. 327). Embora esta seja uma interpretação interessante, parece antes 
uma projeção da posição de Espinosa sobre a de Descartes. Pois, com efeito, o principal argumento de Marion se 
apoia na posição do próprio Espinosa (cf. p. 326-327). Tal argumento parte de um dilema que Descartes herdaria 
da Escolástica e legaria a Espinosa: ou bem Deus não tem causa e por isso não pode ser demonstrado a priori ou 
bem é causa de si e por isso pode ser demonstrado a priori. Se a Escolástica escolhe o primeiro termo do dilema 
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A tensão entre a tese da causa sui e o argumento ontológico pode ser vista como tendo 

por núcleo a existência divina. Em torno do consenso acerca do fato de que Deus existe, 

Descartes abre um precedente para um dissenso acerca de por que ele existe e, em última 

instância, acerca do que deve ser chamado de Deus. Com efeito, ao binômio da essência e da 

existência divinas, Descartes acrescenta a potência divina. Uma vez munidos desta fórmula 

tríplice, nada nos impede de criar um novo binômio apenas com a potência e a existência 

divinas, de maneira que a essência divina já não desempenha aí qualquer papel relevante. Isto 

se coaduna com a intuição – senão de todo teísta cristã, ao menos de inspiração teísta cristã – 

de que a onipotência de Deus o despoja de qualquer propriedade essencial. 

Neste contexto, dizer que a existência divina se explica pela essência divina é algo 

suspeito. A existência e a essência divinas se explicam mutuamente, como muitos outros 

conceitos se explicam uns aos outros (e. g. montanha e vale), mas nem a existência divina é a 

explicação última da essência divina, nem vice-versa. Tanto a existência quanto a essência 

divinas carecem de uma explicação última, muito embora se expliquem mutuamente. O 

argumento ontológico, neste caso, tem uma necessidade meramente hipotética, isto é, depende 

de um decreto divino. É neste sentido que a causa sui se oferece como alternativa ao 

argumento ontológico, pois o reduz, de uma necessidade absoluta, a uma necessidade 

hipotética. Longe de emanar da essência divina como raios emanam do sol (cf. AT I: 152), 

toda verdade depende apenas de um decreto arbitrário por parte de Deus. 

Certamente, esta não é a posição de Espinosa, para quem a assimilação entre a 

existência divina e a potência divina não deve se contrapor à identificação entre existência e 

essência divinas45. Assim, para Espinosa, a existência de Deus advém de sua essência não 

menos que de sua potência. Argumento ontológico e causa sui são então complementares. 

Neste sentido, é sintomático que a definição espinosana de causa de si, precisamente aquela 

com a qual Espinosa (1973, p. 83) abre sua Ética, a saber, “por causa de si, entendo aquilo 

cuja essência envolve a existência; ou por outras palavras, aquilo cuja natureza não pode ser 

concebida senão como existente” (Parte I, Definição I) seja qualquer coisa, como aponta 

Marion, menos uma definição de causa de si: 

 

                                                                                                                                                         
e Espinosa escolhe o segundo, Marion lê Descartes como se antecipando a Espinosa neste ponto. O que Marion 
não parece levar em conta, contudo, é que o não alinhamento de Descartes à Escolástica poderia se dever, antes, 
a uma simples negação do referido dilema. 
45 Cf. Pensamentos Metafísicos, Parte II, Cap. III: “Outros o dizem mais abertamente: Deus está em toda parte 
por sua potência, mas não por sua essência, como se verdadeiramente a potência de Deus se distinguisse de todos 
os seus outros atributos, ou de sua essência infinita, quando ela não pode ser outra coisa senão essa própria 
essência.” (Espinosa, 1973, p. 26). 
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...precisamente esta definição [Ética, I, def. I] não define um conceito 
de causa sui; ela se limita a pôr, sem evidentemente poder justificá-la, 
uma simples equivalência entre, de uma parte, o que é preciso pensar, 
o conceito hipotético de causa sui, e, de outra, a implicação da 
existência em uma essência ou ‘natureza’; (...) Logo, Espinosa 
procede como um algebrista, pois que estabelece uma igualdade entre 
o conhecido (essência englobando existência) e o desconhecido (causa 
sui); o que, longe de significar que ele pensa a causa sui, significa 
exatamente o contrário: ele a tratará como um algebrista usa de uma 
quantidade desconhecida – como se a conhecesse, portanto sem 
conhecê-la. (MARION, 1992, p. 307). 

 

Não parece ser por acaso, com efeito, que Espinosa concilia a causa sui com o 

argumento ontológico. Pois Espinosa defende, por um lado, que a necessidade pela qual Deus 

existe (causa sui) já não se distingue da necessidade pela qual age, fazendo com que toda 

causa remeta a uma causa anterior; e, por outro, que há uma diferença entre a necessidade 

“com relação à sua causa” e a necessidade “com relação à sua essência”46 (argumento 

ontológico), interrompendo assim uma regressão ao infinito. Deste modo, tudo tem uma 

explicação última, pois remete a Deus como causa e, neste ponto, Deus se explica por sua 

própria essência. Neste sentido, com Espinosa, Deus fornece com uma mão a explicação 

última da realidade, mas com outra a destitui, ao mesmo tempo, de toda autonomia causal, já 

que à regressão ao infinito se adianta a causalidade divina. Temos assim o necessitarismo. 

Diante da situação desoladora deixada por Descartes e Espinosa, Leibniz procura 

voltar aos recursos antropomórficos da Escolástica. De fato, ao se opor a Descartes, Leibniz 

insiste que, mesmo que Descartes assuma algumas das verdades mais autoevidentes como 

criadas, não poderia se eximir de assumir ao menos algumas como incriadas, como a de que 

Deus existe, pois para decretar é preciso existir, ou por razões semelhantes47. Temos assim um 

escopo restrito da criação divina, que evita a incompreensibilidade divina proposta por 

                                                 
46 Cf. Pensamentos Metafísicos, Parte I, Cap. III: “Uma coisa é dita necessária e impossível de dois modos: ou 
com relação à sua essência, ou com relação à sua causa. Com relação à essência, vimos que Deus é necessário, 
pois sua essência não pode ser concebida sem a existência.” (ESPINOSA, 1973, p. 14-15). 
47 Perry (1996) aponta que, na Teodiceia, § 183, Leibniz pretende refutar a posição cartesiana de que as verdades 
eternas advêm da vontade divina com base em um argumento de Bayle. Tal argumento assume um escopo 
irrestrito da tese cartesiana da livre criação, isto é, como envolvendo verdades acerca do próprio Deus, ao mesmo 
tempo em que considera absurdo incluir verdades acerca do próprio Deus no escopo da referida tese. Perry 
admite que o “argumento de Bayle não elimina a posição de Descartes”, mas “apenas oferece um fundamento 
alternativo para a verdade”, já que “o argumento de Bayle parece fazer da essência divina, ao invés da vontade 
divina, a base ou fundamento da verdade” (cf. p. 16). Tomando para si a refutação de Descartes pretendida por 
Leibniz, Perry chega a sugerir uma espécie de cogito divino, com as devidas ressalvas, segundo o qual, para que 
pudesse querer, Deus precisaria existir. Neste sentido, com efeito, ao menos algumas verdades, como a da 
existência de Deus, teriam por fundamento sua essência e não sua vontade (cf. p. 16-17). Não nos interessa aqui, 
em todo caso, defender Descartes contra Leibniz. O que interessa aqui é que a motivação cartesiana de não 
antropomorfizar Deus parece resistir a toda e qualquer razão para antropomorfizá-lo. 
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Descartes, mas não menos, é certo, a compreensibilidade absoluta proposta por Espinosa. 

Pois, no limite, tal compreensibilidade equivale à recusa da transcendência divina. Como 

resume Rodis-Lewis: 

 

A irredutibilidade do leibnizianismo ao espinosismo resulta portanto 
da dualidade entre o princípio da não-contradição e a finalidade 
inerente à razão suficiente: o mundo não é metafisicamente 
necessário, porque outros universos eram logicamente possíveis. 
Assim está fundamentada a sua contingência, e a sua necessidade 
hipotética remete para um princípio ‘extramundano’. Contra a 
imanência espinosista, Leibniz mantém a tradição teológica de um 
Criador livre e transcendente. Só ele é absolutamente, ou 
metafisicamente necessário. (RODIS-LEWIS, 1966, p. 112). 

 

Ora, na medida em que subscreve certo possibilismo, e ao mesmo tempo um escopo 

irrestrito da criação divina, Descartes fornece os elementos para a oposição quase simétrica 

que se dá mais tarde entre Espinosa e Leibniz. Se Descartes entende a potência divina como 

arbitrária (possibilismo) e submete a ela a existência e a essência divinas (escopo irrestrito), 

Espinosa afasta a arbitrariedade da potência divina (necessitarismo), ao passo que Leibniz 

evita, logo de saída, submeter a ela a existência e a essência divinas (escopo restrito). Com 

Espinosa, o escopo irrestrito da criação divina se torna compreensível com o recurso ao 

necessitarismo. E, com Leibniz, o possibilismo se torna compreensível na medida em que se 

conecta às essências possíveis em si mesmas48. 

Tanto Espinosa quanto Leibniz agem assim, pois, no sentido de se oporem à tese 

cartesiana da incompreensibilidade divina. Ambos são bem-sucedidos em um ponto: 

permitem que a existência divina seja necessária. Com Espinosa, a necessidade da essência de 

Deus se transmite, via escopo irrestrito, às suas ações, e vice-versa. Com Leibniz, a 

necessidade da essência de Deus não se transmite à sua ação (qual seja, a criação do melhor 

mundo possível, que se dá contingentemente), nem, pela mesma razão, a contingência das 

ações de Deus se transmite à sua essência. Por aí se percebe, retrospectivamente, que o que 

ocorre, no caso de Descartes, é que a contingência das ações divinas se transmite, via escopo 

                                                 
48 Cf. “Antecipadamente recusados por Espinosa, que se confessava mais próximo de Descartes do que da 
subordinação tradicional da vontade de Deus à sua sabedoria, os defensores da religião aprofundam o fosso, 
desdobrando, perante o entendimento divino, o campo dos ‘possíveis’. (...) Para Leibniz, (...) o otimismo deriva 
do princípio de razão suficiente que preside à escolha do melhor dos mundos possíveis. Os possíveis tendem à 
existência segundo o seu grau de perfeição, e combinam-se entre si segundo sua compatibilidade, pautada pela 
não-contradição.” (RODIS-LEWIS, 1966, p. 111). 
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irrestrito, à essência divina. Entre a essência divina e as ações divinas há, em suma, ou bem 

um abismo (o fosso dos possíveis em si) ou bem uma via de mão-dupla. 

Ora, muito embora Descartes não assuma tão explicitamente a contingência divina, o 

fato é que suas posições mais fundamentais (causa sui e livre criação) levam a ela e, muito 

embora se trate aí de uma consequência aparentemente problemática, não é o bastante para 

fazer com que Descartes volte atrás em suas posições mais fundamentais. Em outras palavras, 

se a posição de Descartes implica, em última instância, a contingência da existência divina, 

entre outros atributos, isto se dá por uma boa razão, qual seja, a de subscrever a onipotência 

divina (ainda que este atributo seja ele mesmo, por razões óbvias, contingente). Ademais, a 

contingência da existência divina é compatível com a existência divina como sendo o caso e, 

mais do que isso, como sendo hipoteticamente necessária, na medida em que é necessária 

“com relação à sua causa”, e não, como para Espinosa, “com relação à sua essência”. 

Neste ponto, reconhecer o caráter mais ou menos insólito da posição de Descartes é 

reconhecer, em certo sentido, a originalidade de Descartes. Interpretá-lo como mantendo um 

necessitarismo o colocaria, contra Leibniz, com Espinosa. Interpretá-lo, ao contrário, como 

mantendo um escopo restrito da criação divina o colocaria, contra Espinosa, com Leibniz. 

Parece mais justo com Descartes supor, pois, que ele está como que à mesma distância tanto 

de um quanto de outro. Tal equidistância que, no nível teórico, dá-se pela questão modal e 

pelo escopo da criação divina, encontra confirmação na motivação cartesiana acerca do 

antropomorfismo. Pois, passando por cima de todas as razões que se lhe pudessem objetar, ao 

menos Descartes é bem sucedido, por seu lado, em um ponto: não considera Deus como um 

deus romano nem como a natureza em sua totalidade, isto é, não transforma Deus em homem 

nem transforma a natureza em Deus. Se o escopo irrestrito é o movimento que procura 

resgatar Deus das formas humanas (com Espinosa, mas, antes, com Descartes), o possibilismo 

é o movimento que o resgata da imanência (com Leibniz, mas, antes, com Descartes e toda a 

tradição cristã). 
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