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Resumo

BARBOSA, Maria Cecília de Cerqueira. Descartes e a Natureza Humana – há alternativa ao
fim da antropologia? Rio de Janeiro, 2016. Tese (Doutorado em Filosofia) – Programa de
Pós-graduação Lógica e Metafísica, Universidade Federal do Rio de Janeiro.

Na Sexta Meditação, Descartes argumenta em favor da distinção real e da união

substancial da alma e do corpo. A tensão entre essas duas teses põe em xeque ou a unidade ou

a inteligibilidade do homem. Conseqüentemente, a antropologia seria como que uma ciência

sem objeto ou, ainda que se dirigisse a um objeto, não seria uma ciência. O objetivo deste

estudo é investigar se a filosofia cartesiana comporta uma antropologia possível. Em outras

palavras, ele investiga se, providos do e limitados pelo aparato conceitual cartesiano, podemos

conceber um sentido forte de unidade atribuível ao homem. O fio condutor dessa investigação

é a noção cartesiana de substância; são sucessivamente considerados os seguintes aspectos a

ela relacionados: o número de entidades corpóreas que podem cair sob essa noção, a

incorruptibilidade, a independência, a (in)completude, o papel de sujeito de propriedades e

sua relação com o atributo principal. A conclusão geral positiva a ser defendida é que o

homem goza de uma unidade por si. A conclusão geral negativa é que as razões analisadas

não parecem excluí-lo da categoria de substância.

Palavras-chave: Descartes. Natureza humana. Alma. Corpo.
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Abstract

BARBOSA, Maria Cecília de Cerqueira. Descartes e a Natureza Humana – há alternativa ao
fim da antropologia? Rio de Janeiro, 2016. Tese (Doutorado em Filosofia) – Programa de
Pós-graduação Lógica e Metafísica, Universidade Federal do Rio de Janeiro.

In the Sixth Meditation, Descartes argues in favor of the real distinction between the

soul and the body and in favor of the substantial union between them. The tension between

these two theses calls into question either the unity or the intelligibility of man. Consequently,

the anthropology would be like a science without an object or, even if it had an object,

anthropology would not be a science. The aim of this study is to investigate whether cartesian

philosophy admits a possible anthropology. In other words, this study investigates whether

we, provided with and limited by the cartesian conceptual apparatus, can conceive a strong

sense of unity attributable to man. The thread of this research is the cartesian notion of

substance; the following aspects related to it are successively considered: the number of

corporeal entities that may fall under this notion, the incorruptibility, the independence, the

(in)completeness, the role of subject of properties and its relationship with the principal

attribute. The overall positive conclusion to be defended is that man enjoys unity per se. The

overall negative conclusion is that the reasons analyzed do not seem to exclude man from the

category of substance.

Keywords: Descartes. Human nature. Soul. Body.
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Introdução1

Na Sexta Meditação, Descartes, entre outras coisas, (i) distingue a intelecção da

imaginação, (ii) conclui a prova de que a alma e o corpo se distinguem realmente, iniciada na

Segunda, (iii) aduz todas as razões que concorrem para a conclusão de que as coisas materiais

existem e, enfim, (iv) mostra que a alma está substancialmente unida ao corpo.

De acordo com a análise da imaginação, se, concebendo, a alma se volta para si

mesma e considera alguma das idéias que nela se encontram, imaginando, Descartes

conjectura, ela se volta para o corpo ao qual está unida e considera nele algo de conforme a

uma idéia concebida pelo entendimento puro ou recebida pelos sentidos. Ao explicar segundo

essa conjectura a maneira como a imaginação se realiza, Descartes argumenta pela

probabilidade de que a alma esteja unida a um corpo. Assim, (i) antecipa as conclusões

relacionadas a (iii) e (iv), não, porém, suas razões, que não são extraídas da idéia da natureza

corpórea que encontramos na imaginação, mas obtidas a partir das idéias obscuras e confusas

que, embora sejam também imaginadas, parecem chegar à imaginação por meio dos sentidos.

Ademais, considerando a distinção que há entre a intelecção e a imaginação, Descartes mostra

que a primeira, embora possa beneficiar-se da segunda, prescinde dela. Assim, (i) contribui

para (ii), já que a distinção real requer que a alma possa inteligir independentemente de uma

operação que não se realiza sem o corpo. Em outras palavras, porque a essência da alma

consiste em pensar, se para pensar fosse preciso imaginar e dado que a operação da

imaginação requer a conjunção da alma ao corpo, como Descartes conjectura, a alma seria

essencialmente dependente do corpo, não podendo, por conseguinte, existir sem ele e, por isso

mesmo, ser realmente distinta dele.

A tese da distinção real está, sob dois aspectos, pressuposta em (iii). Em primeiro

lugar, como premissa da etapa do argumento pela existência dos corpos que visa à eliminação

da hipótese da existência, na alma, de uma faculdade oculta pela ação da qual fossem

produzidas as idéias das coisas sensíveis. Sob esse aspecto, a tese da distinção real atua

1 As citações do Discurso do Método, das Meditações, da Exposição Geométrica e das Paixões da Alma 
seguirão a edição de J. Guinsburg e Bento Prado Júnior (Coleção Os Pensadores), inclusive no que concerne 
à divisão em parágrafos das Meditações. As citações dos Princípios, até o §4 da parte II, seguirão a edição 
Guido Antônio de Almeida et al. Os demais textos de Descartes serão traduzidos por nós a partir da edição de
John Cottingham et al. Para todas as citações ou menções a passagens específicas dos textos cartesianos, 
forneceremos em nota o nome do texto e o número do parágrafo em que ocorrem (quando for o caso) ou,  em
se tratando das correspondências, o nome do destinatário e a data. Seguir-se-ão a essas informações 
coordenadas que permitirão localizar a passagem na edição de John Cottingham et al. (CSM [nº do volume], 
[nº da página] – para os volumes I e II; CSMK, [nº da página] – para o volume III) e na edição de Charles 
Adam e Paul Tannery (AT [nº do volume], [nº da página]). Qualquer variação relativa a estas instruções será 
explicitamente indicada.
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estendendo a transparência do pensamento a toda a alma pela demonstração de que toda a sua

essência consiste apenas em pensar. A etapa subseqüente do argumento pela existência dos

corpos parte da passividade da alma relativamente às idéias das coisas sensíveis, demonstrada

pela etapa anterior, e considera a hipótese restante, a de que essas idéias sejam causadas por

alguma substância diferente da alma, que é ou o corpo ou uma criatura mais nobre do que o

corpo ou Deus. Sob esse aspecto, a tese da distinção real atua permitindo que o corpo figure

como possível causa exterior das idéias de coisas sensíveis. (ii), portanto, condiciona (iii) em

virtude da demonstração da exterioridade, relativamente à alma, da causa das idéias das coisas

sensíveis e em virtude da conclusão que Descartes extrai dessa demonstração, a de que o

corpo pode ser a causa dessas idéias.

Ao contrário da prova da distinção real, que, como exige a ordem cartesiana das

razões, envolve o conhecimento da essência dos corpos, mas não o de sua existência, a prova

da união substancial, na medida em que é prova de uma união de fato, supõe a existência de

algum corpo. (iii), portanto, é um elemento de (iv), que, por sua vez, fornece o fundamento

das maneiras confusas de pensar das quais parte (iii), ou seja, das idéias das coisas sensíveis

que provêm da união e a partir das quais, pela investigação de suas causas, se desenvolve a

prova da existência dos corpos. Além disso, (iv), mais do que confirmar a conjectura acerca

do funcionamento da imaginação, substituindo a probabilidade da união por sua certeza,

salienta como a alma está unida ao corpo, a saber, substancialmente. Isto é, se, por um lado, a

alma e o corpo são substâncias distintas e, assim, entidades autônomas que podem existir

separadas, como afirma a tese da distinção real, por outro lado, a prova de sua união, mais do

que afirmar a conjunção factual de entidades separáveis, parece negar que elas estejam unidas

acidentalmente.

Em resumo, a tese da distinção, na medida em que afirma não só que, mas como a

alma e o corpo se distinguem, estabelecendo entre eles algo além de uma simples relação de

alteridade, e a tese da união, também na medida em que afirma não só que, mas como a alma

e o corpo estão unidos, estabelecendo entre eles algo além de um simples “estar junto”,

perfazem o que aparece como uma antinomia2. Antinomia, porém, peculiar, residindo sua

peculiaridade em a tese e a antítese, além de se beneficiarem, embora diferentemente, de uma

mesma análise, a da imaginação, estarem relacionadas de maneira que a segunda supõe, por

transitividade, a primeira. E isso não apenas provisoriamente, para demonstrar as

conseqüências absurdas que advém da tese (a distinção), mas porque a antítese mesma (a

2 Note-se que o conflito só emerge a partir da qualificação das relações de distinção e união que vigem entre a 
alma e o corpo, pois, a princípio, nada obsta a que ocorra uma conjunção entre coisas diferentes e, na 
verdade, assim ordinariamente supomos, que esse nexo se dá entre coisas, em alguma medida, diferentes.
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união) é uma dessas conseqüências, embora não decorra da tese considerada isoladamente.

Essa antinomia aparente (?) e peculiar constitui o nosso tema.

O caráter antinômico dessas teses não passou despercebido pelos contemporâneos de

Descartes. Arnauld dirige à distinção real uma objeção na qual alega que esse argumento

prova demais, conduzindo à visão platônica de que o homem é uma alma que faz uso de um

corpo3. Regius, pretensamente professando uma conseqüência inevitável das teses cartesianas,

afirma que o homem é um ens per accidens4. Mas, talvez, ninguém o tenha reconhecido mais

expressamente do que o próprio Descartes, o que não o impediu de protestar contra as

conclusões de Arnauld e de Regius. Em reconhecimento àquele caráter, diz Descartes:

Não me parece que a mente humana seja capaz de formar uma concepção distinta de
ambas, a distinção entre a alma e o corpo, e a sua união, pois, para fazer isso, é necessário
concebê-los como uma única coisa e ao mesmo tempo concebê-los como duas coisas, o que
é absurdo.5

A fim de instruir o leitor acerca do que compreendemos por 'fim da antropologia', expressão

contida no subtítulo desta tese, consideraremos a declaração acima a partir de três

interpretações que, partindo do pressuposto dualista – do qual, aliás, não podemos abdicar

sem mais em favor de seu antagonista, como vimos – buscam conciliá-lo com a tese da união.

A primeira concede a contraditoriedade entre a tese dualista e a da unidade, tentando

assimilá-la ao sistema mediante uma concepção puramente epistêmica da modalidade. Ela

mantém, então, que a contradição que há entre as teses não implica a falsidade nem de uma

nem de outra, se verdade é a conformidade do pensamento à realidade. O problema com essa

interpretação reside em a concepção puramente epistêmica da modalidade estar atrelada a

uma concepção da verdade como coerência. Sob essa perspectiva, a prova da existência de um

Deus veraz implica que a inclinação para assentir ao claro e distinto não nos conduz a assentir

a teses contraditórias. Assim, ainda que se pudesse conceder que ambas as teses são

conformes à realidade, não se poderia conceder, como Descartes parece pretender, que a razão

pudesse engendrar razões que suportassem ambas. Ou seja, essa interpretação desloca a

questão do âmbito das coisas mesmas para o âmbito do que podemos legitimamente afirmar,

mas não a resolve.

A segunda converte a união substancial em alguma união mais fraca. Ela mantém,

então, que, ao afirmar a contradição da distinção real com a união, Descartes, ao invés de

estar confessando a assunção simultânea de teses sabidamente contraditórias, está revisando,

quer no sentido de retificá-la, quer no de precisá-la, a tese de uma união substancial. Em lugar

3 Quartas Objeções; CSM II, 143; AT VII, 203.
4 Regius, dez. de 1641; CSMK, 200; AT III, 460.
5 Elizabeth, 28 de jun. de 1643; CSMK, 227; AT III, 693.
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de uma união em sentido forte, essa sim incompatível com uma distinção real e exatamente

por isso submetida à revisão, Descartes estaria defendendo uma união pela qual não se

constituiria uma única coisa, mas que remeteria, talvez, a certa relação entre duas coisas.

A terceira abdica da inteligibilidade da união, o que permite compreender a

contradição afirmada por Descartes como resultado da tentativa de estendermos nosso

entendimento para além de seus limites, ou seja, compreendê-la como emergindo da pretensão

de concebermos distintamente o que não pode ser assim concebido, a união substancial da

alma com o corpo. A objeção óbvia a essa interpretação é a de que, se tal união não pode ser

distintamente concebida, tampouco deve ser afirmada. Aqui, deve-se recorrer à distinção entre

o conteúdo da asserção e a razão formal que inclina a vontade a asseri-lo, assim como para a

consideração de que julgamos corretamente quando nossa vontade é movida por alguma razão

formal clara e distinta, ainda que o conteúdo mesmo da asserção seja obscuro e confuso. É

possível, então, manter que, possuindo uma razão formal clara e distinta para afirmar a união

substancial, devemos, porque é correto fazê-lo e porque estamos espontânea e

irresistivelmente inclinados a fazê-lo, afirmá-la, mas que aquilo mesmo que afirmamos não é

algo que é concebido distintamente, mas é como que sensivelmente experimentado.

A refutação da primeira interpretação mostra que a distinção real e a união substancial,

enquanto teses contraditórias, não podem ser simplesmente assimiladas, em conjunto, ao

sistema, mesmo se o reinterpretamos em algumas de suas noções básicas. As duas

interpretações seguintes tentam então dissolver a aparente contradição, a primeira negando ao

homem a unidade (em sentido forte), a segunda negando a ele a inteligibilidade. Pela

primeira, a antropologia é como que uma ciência sem objeto, pela segunda, ela, ainda que se

dirija a um objeto, não é uma ciência. Esse é o primeiro sentido no qual a filosofia cartesiana

parece conduzir ao fim da antropologia.

O segundo sentido remete à tese de que é um só o atributo principal de cada

substância6, na medida em que ela parece implicar que é um só o modelo de explicação de

cada substância. Então, partindo do pressuposto de que a união substancial constitui, a

despeito da distinção real, uma verdadeira substância, essa unidade envolveria uma redução

dos atributos principais da alma e do corpo um ao outro, ou ambos a um terceiro, o que

contrariaria a concepção do homem como uma entidade parcialmente submetida ao modelo

mecanicista e que, por isso mesmo, por ser só parcialmente submetida a ele, pode ser livre.

Ou seja, a tese da unicidade do atributo principal parece inviabilizar a concepção do homem

como uma unidade psicofísica (se por unidade compreendemos unidade substancial).

6 Essa tese será considerada em capítulo específico.
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Descartes, porém, parece estar disposto a filiar-se à visão de que o homem conjuga dois

modelos explicativos, como indica seu comprometimento com a legitimidade da medicina

como ramo da física7 e com a liberdade como a “suma perfeição do homem”8.

Ao desafio que as teses cartesianas põem à inteligibilidade do homem (i.e., à

inteligibilidade do que o homem é, em oposição à inteligibilidade que o homem tem das

coisas em geral), responderemos com o exercício mesmo de tentar inteligir, razão pela qual,

não sendo objeto explícito de tematização, esse desafio não pode deixar de figurar como

elemento tácito a perpassar integralmente a tese.

O problema da unidade, por sua vez, reúne dois aspectos. Para discriminá-los,

partiremos da resposta da qual nos mune o próprio Descartes: a unidade que o homem tem (ou

é) é a que advém de uma “união substancial”. Sua obscuridade faz da expressão algo cujo

significado permanece em aberto, ensejando, na literatura secundária, um embate entre

aqueles que a compreendem como significando tão somente a união entre duas substâncias e

aqueles que a vêem como uma resposta à questão do status ontológico do homem,

compreendendo-a como uma união pela qual se constitui uma substância. Se, por um lado, a

primeira interpretação esbarra no fato de que, embora um anjo encarnado represente a união

entre duas substâncias, Descartes parece negar a ela o caráter substancial9, por outro lado, a

recusa a essa interpretação não conduz imediatamente à sua concorrente. Isso porque

Descartes se refere freqüentemente à alma e ao corpo humanos como substancialmente

unidos, o que sugere, pelo emprego de advérbio de modo, que o que está em jogo não é nem o

status ontológico das partes, como quer a primeira interpretação, nem o do composto, como

quer a segunda, mas a maneira pela qual as partes estão unidas. Separamos esses dois aspectos

envolvidos no problema da unidade – o status ontológico do homem e a qualidade da união –

porque é, a princípio, possível conferir ao homem uma unidade forte sem se comprometer

com a tese de que ele é uma substância (apesar de o contrário não ser possível).

O próprio problema cujos aspectos discriminamos, no entanto, está subsumido no

tema da união entre a alma e o corpo ao lado de outro com o qual está tão estritamente

relacionado que é, algumas vezes, a ele assimilado: o da interação entre essas substâncias. A

estreita relação que há entre eles repousa, em parte10, na comunidade de sua origem, a

7 Prefácio à edição francesa dos Princípios; CSM I, 186; AT IXB, 14.
8 Princípios, parte I, §37; CSM I, 205; AT VIIIA, 18. 
9 Ele parece fazê-lo na medida em que contrasta uma mente realmente unida a um corpo com um anjo 

investido de um corpo (Regius, jan. de 1642; CSMK, 206; AT III, 493). Ademais, também a união entre um 
piloto e seu navio constitui uma união entre substâncias (o piloto e o navio; ou o piloto e a substância 
extensa, por meio de um modo desta – o navio) e também ela é contrastada com uma união substancial.

10 O vínculo entre esses dois problemas advém também de uma certa interpretação da unidade que encontramos
na literatura secundária, como veremos, e do fato de que Descartes parece querer explicar a interação através 
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distinção real11, e na comunidade do ponto de partida desde o qual ambas, a unidade e a

interação, chegam a ser conhecidas, a sensação. Essa estreita relação, porém, não deve, ao

menos a princípio, significar uma assimilação. Primeiro, porque, apesar da comunidade

daquele ponto de partida, dependendo do ponto de vista, uma ou a outra – a união ou a

interação – parece ser prioritária. Na ordem do conhecer, seguimos da sensação para a

interação e da interação para existência de algo corpóreo, existência cujo reconhecimento,

como vimos, condiciona o reconhecimento da união. Na ordem do ser, no entanto, deve haver

antes uma alma e um corpo existentes e substancialmente unidos a fim de que possa haver

entre eles uma interação produtora de sensações. Segundo, porque, apesar da comunidade de

origem, o problema da interação advém da conjunção da distinção real com o princípio de

causalidade, sendo comumente construído como relativo ao requerimento supostamente

contido nesse princípio de alguma espécie de continência do efeito na causa, que impediria

uma interação causal entre a alma e o corpo pela heterogeneidade destas substâncias12. O

problema da unidade, por sua vez, advém da distinção real ainda que se conceda uma

interpretação do princípio de causalidade que o reconcilie com a interação causal entre

substâncias heterogêneas. Assim, uma resposta ao primeiro não implica uma resposta ao

segundo. Eles, portanto, apesar de estreitamente relacionados, são ainda dois problemas. Essa

distinção nos é conveniente na medida em que deixamos fora do escopo desta tese o problema

da interação.

A razão da prudência em recusar a assimilação dos problemas da unidade e da

interação, evidenciada pela cláusula “a princípio”, se revela tão logo atentamos para as

interpretações disponíveis da união substancial. Uma classificação dessas interpretações pode

começar pondo, de um lado, as que, supondo uma ontologia que se exaure em dois gêneros de

substância, dois de modo e dois de atributo, não a expandem. Elas, em geral, mantêm que a

união substancial consiste na ocorrência, na alma, de efeitos causados pelo corpo, e vice-

versa, ou que ela consiste exclusivamente na reciprocidade mútua dos modos da alma e do

corpo13. Como conseqüência, elas unificam os problemas que tentamos distinguir. O outro

da unidade (Elizabeth, 21 de maio de 1643; CSMK, 218; AT III, 665). Mas, como essa interpretação conclui 
pela assimilação do que pretendemos, a princípio, distinguir e como essa explicação contribui para uma 
distinção definitiva do que pretendemos distinguir apenas a princípio, não as mencionamos no corpo do texto
neste momento.

11 Embora o problema da interação não derive diretamente da distinção real, uma vez que não se coloca em 
relação à interação entre mentes realmente distintas (ou entre corpos realmente distintos), ele deriva 
indiretamente daquela distinção, pois emerge da heterogeneidade enfatizada no bojo do argumento da 
distinção real e a propósito deste argumento.

12 A heterogeneidade abrange a interação causal alma/corpo e a interação causal corpo/alma. Outros problemas 
relativos à interação causal atingem somente uma dessas direções, como o da conservação de movimento, no 
caso da primeira, e o dos graus de perfeição, no caso da segunda.

13 O recurso à disjunção visa abranger tanto as interpretações que admitem a interação causal entre a alma e o 
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lado da divisão reúne as interpretações que alteram de alguma maneira o que, na medida em

que faz o dualismo perpassar todas as categorias ontológicas, podemos chamar de dualismo

integral. Dentre essas, encontramos as que, admitindo a referida alteração, a circunscrevem a

uma alteração no número de gêneros da categoria de modo. Elas, em geral, mantêm que as

sensações e os atos da imaginação não são modos nem só do pensamento, nem só da

extensão, mas modos de ambos ou de uma entidade composta de ambos, a qual, sendo um

sujeito, não é, no entanto, uma substância. Também dentre as interpretações que alteram o

dualismo integral, encontramos as que introduzem um terceiro gênero de substância. As

últimas se dividem entre as que mantêm que o terceiro gênero de substância remete a uma

substância composta e que, portanto, prescindem da introdução de um terceiro gênero de

atributo, e as que mantêm que, a cada substância, cabe um só atributo e, portanto, que,

havendo três gêneros daquela, deve haver também três gêneros deste. Por um lado, essa

taxonomia mostra que a distinção entre unidade e interação é questionável, visto que o

dualismo integral as identifica. Por outro lado, ela, na medida em expõe o debate envolvendo

as diferentes maneiras de se alterar o dualismo integral, mostra que tal identificação, se

realizada, deve ser o termo de uma investigação, o que, não sendo incompatível com uma

distinção feita a princípio, justifica, no entanto, que se tenha cautela ao fazê-la.

A questão da antropologia, nos termos em que foi colocada, perpassa diferentes

unidades taxonômicas, por exemplo: tanto a interpretação que concede ao homem

exclusivamente o status de sujeito quanto as que lhe concedem o de substância concedem a

ele alguma unidade, embora aquela lhe conceda uma unidade menor do que a da substância;

ainda, somente as interpretações que admitem uma dualidade de atributos, mas não as que,

afirmando a substancialidade do homem, atêm-se à tese do atributo único, permitem

caracterizá-lo como uma unidade psicofísica. Sendo assim, a condução deste trabalho será

guiada, em lugar de por qualquer daquelas unidades taxonômicas, pela noção em torno da

qual todas parecem girar: a noção de substância. Com maior ou menor profundidade,

abordaremos então as seguintes características que Descartes confere à substância:

incorruptibilidade, independência, unidade, ser sujeito de propriedades e unicidade do atributo

principal. Nosso método consistirá em, partindo da hipótese de que o homem é uma

substância, tentar lidar com as razões que a refutariam. As questões concernentes à qualidade

da união e à possibilidade de uma entidade psicofísica, sendo também relevantes para a

questão do status ontológico do homem, serão naturalmente abarcadas por esse método.

corpo quanto as que adotam algum tipo de ocasionalismo. Note-se que ambas constituem subtipos da 
interpretação, anteriormente aludida, segundo a qual a união se reduz a uma relação entre duas coisas, 
diferindo apenas quanto à relação que estabelecem entre as coisas unidas.
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Dito isso, resta-nos proporcionar ao leitor uma prévia do conteúdo das principais

divisões que estruturarão este trabalho, o que faremos a partir de agora. 

O capítulo I não se dirige diretamente ao nosso tema central, mas, partindo da

suposição de que a compreensão de uma entidade composta envolve a compreensão do que a

compõe, dirige-se à questão do status ontológico dos corpos. Ao contrário da alma, cuja

substancialidade é consensual, os corpos têm seu status ontológico disputado por partidários

da tese monista, segundo a qual há uma única substância corpórea em sentido próprio, e da

tese pluralista, segundo a qual há diversas dessas substâncias. A primeira abrange tanto

aqueles que compreendem os diferentes corpos como modos da única substância corpórea

quanto aqueles que os compreendem como substâncias empobrecidas; a segunda, tanto

aqueles que atribuem substancialidade aos corpos ordinários da lida cotidiana (como pedras,

chapéus, etc.) quanto aqueles que a atribuem a cada um dos possíveis “recortes” da extensão

indefinida ou a cada porção de extensão. O resultado da disputa entre essas posições

conduzirá à visão do homem como uma entidade composta por uma substância e um modo

(ainda que “substancializado”) de outra substância, todos os homens compartilhando uma

única e mesma substância corpórea; ou à visão do homem como uma entidade composta

propriamente de duas substâncias (ainda que somente na medida em uma delas está

devidamente modificada), cada homem dispondo de sua própria substância corpórea.

Nesse capítulo, após uma abordagem aporética no bojo da qual noções como as de

atributo principal, átomo, vácuo, indefinido (em oposição a finito e a infinito) e modos

corpóreos são mobilizadas a fim de expor algumas dificuldades tanto da posição monista

quanto da pluralista, detemo-nos na análise do excerto do Resumo das Meditações que

constitui a principal base textual em favor da primeira. Ao longo dessa análise discriminamos

os elementos que, no referido excerto, poderiam contar em favor do monismo, mostrando, em

cada caso, porque o elemento destacado não o faz ou, ao menos, não o faz necessariamente.

Assim, a partir da identificação das características dos corpos que os tornariam refratários à

substancialidade, moldamos postulantes a substâncias corpóreas (no plural) isentos de tais

características.

O capítulo II retoma questões em aberto do capítulo anterior ao mesmo tempo em que

versa diretamente sobre o tema do status ontológico do homem. O capítulo I, como, em

virtude do seu próprio tema, não poderia deixar de fazer, introduz algumas características da

substância; o capítulo II dedica-se a compreender uma dessas características: a independência,

que, conjugada ao antiatomismo de Descartes e à sua recusa do vácuo, contrapõe-se ao

pluralismo. Mas a independência, na medida em que se contrapõe à noção de uma substância
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composta – e, por conseguinte, dependente do que a compõe – implica que também o homem,

assim como os corpos indefinidamente divisíveis, não pode ser uma substância. Portanto, a

questão de se a independência característica da substância é de fato inconciliável com a

dependência de um todo composto em relação a seus componentes, isto é, a questão de se há

espaço, na ontologia cartesiana, para uma substância composta convém ao tema central desta

tese direta e indiretamente.

Essa questão é abordada por meio do confronto entre as definições de substância da

Exposição Geométrica e dos Princípios, o qual envolve o reconhecimento das deficiências da

primeira, que, aparentemente, fracassa em diferenciar modos e substâncias, e a discriminação

de versões da última, que divergem em compreender a independência mediante uma

qualificação concernente à causalidade ou inqualificadamente. Ao termo de considerações

atinentes às conseqüências dessas definições (em suas diversas interpretações) para a

classificação ontológica de diferentes entidades, ao fundamento da independência expressa

em cada uma e à tese da não-univicidade da noção de substância criada em relação à de

substância incriada, entre outras, as definições em questão são enfim reunidas em torno de

uma visão de independência centrada na relação de inerência. 

Em virtude da conexão entre substância e distinção real, que vige absoluta e

exclusivamente entre substâncias (ou entre modos de substâncias diversas, mas em função

destas), tratamos também, no capítulo II, dessa distinção. A distinção real consiste em uma

coisa poder “existir sem” a outra (e vice-versa); a ambigüidade da expressão “existir sem”

instaura uma disputa entre uma interpretação forte, segundo a qual coisas realmente distintas

podem existir a despeito da inexistência daquelas de que se distinguem (realmente), e uma

interpretação fraca, segundo a qual elas podem existir separadas, isto é, sem estarem de certa

forma conjugadas àquelas de que se distinguem. A independência com relação à existência

(interpretação forte), embora suficiente, não é necessária para a distinção real, conforme

argumentaremos.

Malgrado o sentido específico de independência proposto no capítulo II, a tese da

imortalidade da alma parece comprometer Descartes com a acidentalidade da união da alma e

do corpo. Ele, contudo, não abraça inteiramente essa conclusão, mantendo que, embora

acidental em um sentido, a união é uma união per se (em oposição a per accidens) em razão

da incompletude da alma e do corpo, que, apesar de completos qua substâncias, são ditos

relativamente incompletos. Mais precisamente, eles são ditos incompletos relativamente ao

todo uno per se que constituem e relativamente um ao outro. No capítulo III, a fim de

compreender a noção de incompletude que se aplica a essas substancias completas, como é,
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por definição, toda substância, recorremos à noção tomista de incompletude, também evocada

por Tomás no contexto da explicação da relação entre a alma e o corpo frente à separabilidade

da primeira. Inicialmente, expomos as dificuldades que a redefinição da alma e a depreciação

do valor cognitivo dos sentidos no interior da filosofia cartesiana põem à perfilhação, por

Descartes, de alguma versão da noção tomista. Na seqüência, contudo, observamos que a

depreciação dos sentidos não implica destituí-los de qualquer papel cognitivo e que, se é

verdade que a faculdade de sentir, a despeito da confusão e da obscuridade que amiúde enseja,

dá-nos a conhecer algo, ela pode ser usada para justificar uma inclinação natural da alma ao

corpo, que traduziria sua incompletude relativamente a ele. Mas essa justificação supõe, além

da ligação entre o sentir e a união ao corpo, uma relação intrínseca da alma com o

conhecimento, isto é, uma inclinação a conhecer inscrita em sua natureza, que não só parece

estar ausente na filosofia cartesiana quanto, pela carga teleológica que traz consigo, ser

inconciliável com ela. Depois de havermos argumentado que a crítica de Descartes à

teleologia é mais específica do que, em geral, se crê e que a inclinação da alma à perfeição (e

ao conhecimento enquanto tipo de perfeição) está subentendida em ao menos dois momentos

d a s Meditações, voltamo-nos para outro aparente conflito suscitado pela hipótese da

inclinação natural da alma ao corpo, dessa vez referente à distinção real entre essas

substâncias. Por fim, ainda no capítulo III, buscamos explicar a incompletude do corpo

humano em relação à alma a partir da tese cartesiana acerca da identidade numérica desse

corpo enquanto humano.

O capítulo IV enfoca as sensações sob duas perspectivas que o tornam complementar

aos capítulos III e II, nessa ordem. Primeiramente, exploramos a tese de que a união

substancial constitui um pressuposto ontológico das sensações, o que permite que essa união

venha a ser conhecida a partir desses modos, tese sobre a qual o capítulo anterior se apóia,

mas que, entretanto, ele não fundamenta. Para isso, valemo-nos de argumentos textuais e,

principalmente, de três interpretações do argumento em favor da união, cada uma das quais

tem como ponto de partida uma característica das percepções sensíveis (ou algo a elas

relativo) e cada uma das quais o ilumina parcialmente. Nessa primeira parte, é ainda retomado

e aplainado um aparente conflito entre dois parágrafos da Segunda Meditação concernentes à

atribuição do sentir a um “eu” que, até então, sabe-se apenas pensante. 

Em segundo lugar, consideramos a questão de quem é o sujeito das sensações. Se, no

capítulo II, o problema do status ontológico do homem é abordado tendo em vista a

independência da substância relativamente a um sujeito de atribuições (enquanto sujeito de

atribuições), agora o abordamos como que a partir do outro lado da definição de substância,
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ou seja, a partir da dependência das propriedades relativamente ao sujeito de atribuições no

qual elas existem e ao qual, por conseguinte, devem ser atribuídas. Assim, a questão de quem

é o sujeito das sensações conjuga-se à do status ontológico do homem, que, se é uma

substância, necessariamente possui propriedades. Embora a dependência das sensações em

relação à união, mostrada na primeira parte, por si só não implique que elas devam ser

atribuídas à união, uma das interpretações então consideradas parece sugerir essa hipótese,

que se bifurca na hipótese de que são a alma e o corpo o sujeito desses modos e na hipótese de

que é a união, compreendida como atributo principal, o seu sujeito, sendo esta também

sugerida pelo compartilhamento do status de noção primitiva entre a união e outros dois

atributos principais reconhecidos por Descartes. As dificuldades envolvidas nessas duas

primeiras hipóteses impelem-nos à investigação de uma terceira, a de que as sensações são

modos da alma, cujo desenvolvimento resulta em que, sendo modos de pensar, as sensações

são modos de pensar que só existem na união substancial, isto é, no homem, que, possuindo

uma unidade representada pela noção primitiva de união, pode então ser considerado sujeito

desses modos.

A tese de que o homem é uma substância, a tese de que o homem é uma entidade

composta – enfatizada no capítulo IV – e a tese do atributo principal único não podem ser

simultaneamente verdadeiras. O quinto e último capítulo lida com esse conflito pondo em

questão a terceira dessas três teses. Na primeira parte do capítulo, argumentamos que ela não

desempenha uma função estrutural no interior do sistema cartesiano (ou, ao menos, não

aquela para a qual é, com alguma freqüência, reivindicada). Mais precisamente,

argumentamos que ela não é imprescindível para o estabelecimento do dualismo, embora seja,

de fato, suficiente para dar um dos passos requeridos por ele. Para isso, retomamos os

aspectos do argumento da distinção real relevantes para determinar a função exata que a tese

do atributo único desempenharia nesse argumento. Em seguida, tentamos mostrar que a

mesma função pode ser desempenhada por uma tese mais fraca, a qual, embora não afirmada

explicitamente por Descartes, parece estar envolvida em sua visão do que é conceber uma

coisa como completa e de como a substância vem a ser conhecida. 

Na segunda parte do capítulo, analisamos duas estratégias de justificação da tese do

atributo único, ambas baseadas na afirmação de Descartes de que atributos principais

diferentes são opostos. A primeira estratégia consiste em fundar essa oposição na

indivisibilidade do pensamento e na divisibilidade da extensão; contra ela, expomos três

objeções, duas das quais partem de pressupostos controversos acerca da divisibilidade do

corpo. A segunda estratégia consiste em recorrer à suposta identidade entre a substância e o
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atributo principal; para questionar essa identidade, mobilizamos as definições cartesianas de

substância e de atributo, assim como outros textos que manifestam a relatividade epistêmica

da substância ao atributo e a relatividade ontológica do atributo à substância.

Alternativamente, interpretamos a oposição afirmada como mera irredutibilidade mútua. Por

fim, se a tese do atributo único, nos termos de sua formulação nos Princípios, é prescindível e

infundada, resta compreendê-la à luz da distinção posteriormente traçada por Descartes entre

sujeitos simples e compostos.
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1 ‘Corpo’ e ‘corpos’, diferença de número? – o problema do status ontológico dos corpos

‘Corpo’ e ‘corpos’ distinguem-se, de ordinário, pelo número das coisas que designam:

‘corpo’ designa um, ‘corpos’, múltiplos do um que é corpo. ‘Corpo’, para Descartes, designa

substância extensa, ‘corpos’, concluir-se-ia trivialmente, múltiplas substâncias extensas.

'Corpos', porém, não parece poder fazê-lo.14

1.1 A substância extensa não é múltipla

‘Corpos’ não parece poder designar múltiplas substâncias extensas porque não parece

poder designar nem múltiplas, nem substâncias.

[a] Não múltiplas em virtude, sobretudo, da aparente identificação da substância ao

atributo principal15, pois, sendo cada substância extensa não mais do que extensão, como

individuar uma em relação às demais? Por que então o múltiplo, ao invés do uno? Mas,

mesmo se não identificamos substância e atributo principal e conjecturamos que este, a

essência ou natureza da substância, não é o que a individualiza, mas que, não sendo

intrinsecamente individual, é individualizado, assim como a substância mesma, por algo mais

presente na constituição da última, é preciso ainda que expliquemos o que é esse “algo mais”.

O problema é que o conhecimento deste algo que subjaz ao atributo, na medida em que só

pode se dar indiretamente, através de um atributo16, parece tornar inexeqüível a explicação

14 A expectativa de que 'corpos' designe mais de uma substância extensa supõe que a substância cartesiana seja, 
no âmbito do mundo material, algo de contável. Essa suposição, para cuja suspeição contribui a ausência de 
artigos no latim, na medida em que a anteposição destes marca gramaticalmente, na língua inglesa, a 
diferença entre termos contáveis e termos de massa, foi questionada na literatura secundária anglófona. A 
sugestão é a de que a substância extensa cartesiana não é propriamente um item cuja pluralidade ou cujas 
modificações compõem o mundo, mas algo do qual este item é composto, sua substância (Bennet, J. Learning
from Six Philosophers,  p.  135-136; Woolhouse, R. S. Descartes, Spinoza, Leibniz: the concept of substance 
in seventeenth century metaphysics, p. 22-24). A resposta à questão título deste capítulo que dela se segue é 
a equivocidade do singular em relação ao plural. No entanto, essa interpretação, que representa uma terceira 
via, uma espécie de saída pela tangente, no debate entre monismo e pluralismo, introduz uma assimetria entre
a substância pensante e a substância extensa, traduzível na equivocidade do conceito de substância tal qual 
ele convém à mente e ao corpo, que é contrária ao texto cartesiano. Além disso, na medida em que não 
parece poder haver matéria-prima extensão sem que haja ao menos uma coisa (i.e. indivíduo) extensa, somos 
reconduzidos ao sentido tradicional de substância extensa, no qual sua substancialidade não difere daquela da
substância pensante. A recondução, porém, não dissolve, mas tão somente desloca a assimetria entre a mente 
e o corpo, a qual passa agora a consistir em que, embora ambas, reunidas sob um conceito comum de 
substância, refiram-se a algo de contável, pode haver uma multiplicidade de substâncias pensantes, ao passo 
que sobre o status ontológico das coisas extensas paira uma indeterminação. A principal questão a interpor-se
entre a premissa de que 'corpo' designa algo contável e a conclusão de que ‘corpo’ e ‘corpos’ distinguem-se 
como o singular e o plural permanece então a de que se, por um lado, ‘corpo’ deve designar substância 
extensa, não agora substância de algo, mas sujeito substancial, por outro lado, não é claro se pode haver uma 
pluralidade dessas substâncias a serem designadas por 'corpos'.

15 Princípios, parte I, §63; CSM I, 215; AT VIIIA, 30-31.
16 Princípios, parte I, §§52 e 53; CSM I, 210; AT VIIIA, 25.
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devida. Afinal, não foi justo a insuficiência do atributo principal em dar conta da individuação

que motivou a postulação de um não sei que substrato?

A resposta de Descartes ao problema da individuação, ao invés de apaziguadora, não

faz mais do que ampliar o cardápio de objeções à multiplicidade de corpos. Diz ele: “Por 'um

corpo' ou 'um pedaço de matéria' significo o que quer que seja transferido em um dado

momento [da vizinhança de certos corpos para a vizinhança de outros corpos]”17. Ora, esse

expediente não só atenta contra nossas intuições como infringe as regras da boa definição, da

física e da metafísica cartesianas. Atenta contra nossas intuições na medida em que dois

corpos que tenderíamos a considerar em repouso em relação um ao outro não seriam então

dois, mas um único, ou seja, na medida em que nos constrange a aceitar que não há corpos

individuais senão em movimento. Infringe as regras da boa definição na medida em que

define o indivíduo pela noção de movimento, em cuja definição está pressuposta a de

indivíduo18, ou seja, na medida em que é circular. Da física cartesiana, na medida em que as

leis do impacto exigem que possamos falar em corpos individuais em repouso. Da metafísica

cartesiana, na medida em que subverte a relação modo/substância, individuando esta por

aquele, ao invés do contrário. Ainda, mesmo que, flexibilizando os limites da tolerância,

adotássemos boa disposição para suportar todas essas infrações, capitularíamos enfim ao

observar que o movimento é incapaz de dissipar a homogeneidade da extensão, mas, antes,

pressupõe a heterogeneidade desta, pois não há transferência da vizinhança de um corpo para

a de outro se não há já algo que permita dizer que este é outro, ao invés do mesmo.19

[b] 'Corpos' não parece poder designar substâncias em virtude da definição destas

como “coisas que precisam tão-somente do concurso de Deus para existir”20, na medida em

que ela é conjugada ao antiatomismo ou à recusa à possibilidade do vácuo.

[b.i] Como não há átomo, toda suposta substância extensa precisa, para existir, além

do concurso de Deus, do concurso das partes que a constituem, não sendo, portanto,

substância a não ser supostamente. O problema é que esse argumento, que deveria concluir

pela impossibilidade do pluralismo, parece ter por conseqüência a impossibilidade também do

monismo. Isso porque o quantificador universal (em ‘toda suposta substância extensa’)

abrange não somente cada uma de múltiplas substâncias extensas, mas também a substância

extensa única, uma vez que também ela é constituída de partes. A conseqüência que parece se

17 Princípios, parte II, §25; CSM I, 233; AT VIIIA, 53-54. 
18 “movimento é a transferência de um pedaço de matéria, ou um corpo, da vizinhança de outros corpos que 

estão em contato imediato com ele, e que são considerados como estando em repouso, para a vizinhança de 
outros corpos.” (Princípios, parte II, §25; CSM I, 233; AT VIIIA, 53.)

19  Garber, Daniel. Descartes' Metaphysical Physics, p. 175-181.
20  Princípios, parte I, §52; CSM I, 210; AT VIIIA, 25.
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seguir é, então, a de não há nenhuma substância extensa. A fim de evitá-la, uma hipótese

afirma que a precisão em relação às partes não é ainda refratária à substancialidade se restrita

à precisão em relação à existência das partes, uma vez que tal existência, requerendo tão-

somente o concurso de Deus, não implica que o que a requer precisa de algo além desse

concurso. A hipótese, por não diferenciar as relações que as partes mantêm com o todo

quando o todo é uma de múltiplas substâncias e quando ele é a única substância, liga o

veredicto acerca da substancialidade de uma ao da outra. Se ela é correta, ambas são

substâncias, do contrário, nenhuma o é. Contudo, uma diferenciação entre aquelas relações

pode ser introduzida se as múltiplas substâncias extensas, ao contrário da substância única,

precisam, para existir, de certa disposição das partes, ao menos no sentido de refrear sua total

dispersão. Pois, embora a dependência da substância em relação à existência de suas partes

constitutivas não seja refratária à substancialidade, sua dependência em relação à maneira de

existir dessas partes o é21. Como conseqüência, a substância extensa única não pode cessar de

ser senão pela aniquilação por Deus, ao passo que as múltiplas podem cessar de ser não

obstante a conservação por Ele da mesma quantidade de extensão, não sendo, portanto,

verdadeiras substâncias.

Além desse acréscimo à hipótese aduzida, pode-se argumentar, paralelamente a ela,

que, em se tratando da única substância extensa, há uma prioridade do todo em relação às

partes, enquanto que, em se tratando das múltiplas, a prioridade é das partes sobre o todo, já

que, diz Descartes, para uma determinada parte de matéria, se qualquer partícula é removida

ou alterada, pensamos que o corpo não é mais o mesmo, não mais numericamente o mesmo22.

Assim, a substância única gozaria de um grau de independência em relação a suas partes não

compartilhado pelas supostas substâncias múltiplas.

[b.ii] Como não há a possibilidade do vácuo, a aniquilação de uma parte da extensão

deve repercutir sobre as demais, contrariando, diz-se, a independência requerida pela

definição de substância. Porém, segundo essa definição, substâncias são coisas que precisam

tão-somente do concurso de Deus para existir, donde nem toda forma de repercussão é

refratária à substancialidade. O argumento contra o pluralismo que parte da questão do vácuo

opera, portanto, sob a pressuposição de que a aniquilação de uma parte da extensão repercute

sobre a existência das demais, o que é questionável, uma vez que Descartes assinala como

conseqüência dessa aniquilação a contigüidade das partes circundantes23 ou o movimento de

21  A suposição implícita aqui é a de que a maneira de existir das partes (ou sua disposição) não é prerrogativa 
divina, ou seja, a de que Deus confere às criaturas algum poder causal.

22 Mesland, 9 de fev. de 1645; CSMK, 243; AT IV, 166.
23 Princípios, parte II, §18; CSM I, 230-231; AT VIIIA, 50.
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alguma outra em substituição à parte aniquilada24. Ou seja, concedendo a repercussão,

Descartes a descreve de maneira que torna incerta a identificação entre a repercussão exposta,

que incide sobre a situação das partes, e a repercussão pressuposta, que incide sobre sua

existência.

Há, no entanto, um segundo argumento que parte da recusa à possibilidade do vácuo

em direção ao monismo. É conveniente, para construí-lo, a mudança do plano ontológico para

o conceitual: à parte a impossibilidade do vácuo, importa sua inconceptibilidade, à parte a

independência ontológica da substância, sua independência conceitual, que se traduz em

substâncias (realmente) distintas poderem ser clara e distintamente concebidas uma sem a

outra. Convém ainda acrescentar à mudança de plano uma mudança de perspectiva: ao invés

da suposição da aniquilação de uma parte situada em meio a outras, a suposição da

aniquilação das outras em meio às quais ela está situada. Ocorre, entretanto, que não

concebemos limites para um corpo sem conceber para além de seus limites algum espaço25. A

parte remanescente, não podendo ser concebida como limitada por um espaço vazio, deve

então ser concebida junto com alguma outra parte, contrariamente, de início, à independência

conceitual da substância. Não é necessário, porém, que a parte limítrofe concebida seja esta

ou aquela, bastando que seja alguma. Assim, a condição requerida pelo argumento é que se

compreenda a independência conceitual da substância como significando que ela pode ser

clara e distintamente concebida de maneira isolada. Isto é, como significando que ela pode ser

distintamente concebida não só sem cada uma das partes adjacentes (p) isoladamente (sem p1,

sem p2, etc.), mas também sem todas as partes adjacentes conjuntamente (sem p1, p2, etc.). A

incerteza quanto à satisfação dessa condição reduz a força do argumento.

Poder-se-ia redargüir, em favor do monismo, que o problema não reside em cada parte

requerer esta ou aquela outra, mas em esta ou aquela outra requererem, também elas, alguma

outra, de maneira que cada parte da extensão depende da extensão inteira. Ou seja, está em

que cada parte não se distingue realmente da totalidade da extensão. Mas, se cada parte pode

ser concebida sem cada uma das outras e não pode ser concebida sem a totalidade, então a

distinção entre as partes é modal. Descartes, porém, nega o conseqüente: “cada uma de suas

partes [das partes da substância extensa], definida por nós no pensamento, é realmente distinta

das outras partes da mesma substância”26.

Se ‘corpos’ não pode designar múltiplas substâncias extensas, então o que é designado

por ‘corpo’ é uma substância extensa única, a diferença entre o singular e o plural residindo

24 More, 5 de fev. de 1649; CSMK, 363; AT V, 273.
25 Chanut, 6 de jun. de 1647; CSMK, 320; AT V, 52.
26 Princípios, parte I, §60; CSM I, 213; AT VIIIA, 28.
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não no número do que é designado, mas em sua categoria ontológica, o singular designando

substância e o plural, provavelmente, modos dessa substância. O argumento negativo

delineado é, talvez, o principal expediente empregado em favor do monismo. Sua

imprevidência está em recusar como problemática uma alternativa, concluindo pela contrária,

sem averiguar se ela não é tão problemática quanto a primeira. Sejamos previdentes.

1.2 A substância extensa não é una

Nesta seção, com vistas a problematizar a posição monista, apresentaremos três

argumentos independentes entre si. De maneira geral, eles tentam mostrar que a substância

extensa única não possui propriedades que Descartes atribui à substância extensa e, portanto,

que deve haver alguma outra na qual se encontrem essas propriedades.

[a] Se há uma única substância corpórea, então, na Terceira Meditação, quando

Descartes inclui a idéia da substância corpórea dentre as que podem ter provindo de si

mesmo, é a essa substância que ele se refere. Contudo, repugna à concepção que essa

substância seja finita, pois, como vimos, não podemos deixar de conceber algum espaço e,

com ele, algum corpo para além dos limites traçados, pelo que a estendemos indefinidamente.

É certo que, sendo uma substância finita, Descartes (i.e, sua mente) contém em si formal ou

eminentemente toda a realidade contida objetivamente nas idéias de modos e de substâncias

finitas, podendo então ser a causa dessas idéias, pode ele, no entanto, ser a causa da realidade

objetiva da idéia de uma substância indefinida, isto é, de uma substância cujos limites estão

além dos limites de seu entendimento e que pode de fato não ter limites? Encontramos a

resposta de Descartes em uma passagem das Segundas Respostas na qual, embora não

mencione a substância extensa indefinida, ele considera a série dos números, que, com essa

substância e a divisibilidade de suas partes, costuma figurar no rol dos indefinidos:

“[...] reconheço que há algo no processo de contagem que excede meus poderes. E afirmo
que daí apenas necessariamente se segue, não que um número infinito existe, [...], mas que
eu tenho o poder de conceber que há um número pensável que é maior do que qualquer
número que eu jamais tenha pensado, e, portanto, que esse poder é algo que recebi não de
mim mesmo, mas de algum outro ser que é mais perfeito do que eu.”27

Embora negando que por um raciocínio análogo àquele do argumento causal pela existência

de Deus possamos concluir que algo diverso de Deus existe, Descartes elimina a hipótese de

que, estando só no mundo, ele poderia, ainda assim, conceber algo indefinido. O primeiro

ponto é claro: a idéia de um ser infinito, não podendo ser explicada pela realidade objetiva de

27 Segundas Respostas; CSM II, 99-100; AT VII, 139.
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uma idéia que lhe seja similar em grau de realidade, pois isso seria dizer que ela é causa de si,

nem pela realidade objetiva de uma idéia que lhe seja superior em grau de realidade, pois ela

possui o grau máximo, nem inteiramente pela realidade formal da mente humana, nem de

qualquer outro ser menor do que o infinito, pois estas lhe são inferiores, deve ter como causa

um ser infinito. Só ela, no entanto, permite inferir a existência daquilo de que é idéia, pois, em

se tratando da idéia de qualquer outro ser, mesmo alguma cuja realidade objetiva não possa

ser explicada exclusivamente pela realidade formal da mente humana, permanece aberta a

possibilidade de que ela advenha de um ser infinito. O segundo ponto, textualmente claro

quanto ao conteúdo, é obscuro quanto à fundamentação: a idéia de algo indefinido não pode

provir exclusivamente da mente humana, mas por quê? O ponto é tanto mais obscuro na

medida em que ao menos duas teses cartesianas parecem ir justamente em sentido contrário.

A seguir, explicitaremos essas teses, apresentando, para cada uma, uma hipótese de

dissolução do antagonismo.

De acordo com a primeira, há, em virtude da própria caracterização da noção de

indefinido, algo de negativo em sua concepção, o que enseja a objeção de que o concebemos

simplesmente pela negação da limitação. Com efeito, nos Princípios, onde ocorre o mais

célebre esclarecimento dessa noção, ela é prioritariamente caracterizada segundo um viés

epistêmico que confirma a tese: o indefinido difere do infinito porque só em relação ao último

entendemos positivamente não haver limite algum, ao passo que, quanto ao primeiro, apenas

admitimos que seus limites, se os há, não podem ser descobertos por nós. Mas, no mesmo

texto, podemos distinguir, subordinada a essa caracterização, uma outra, ontológica, segundo

a qual é infinito o que é ilimitado sob todos os aspectos e indefinido o que é ilimitado sob

algum ponto de vista apenas28. A caracterização ontológica, secundária nos Princípios, ocorre,

por vezes, como principal29. Se pudermos destacá-la, mantendo que Descartes trabalha com

uma noção equívoca de indefinido e que é segundo sua compreensão ontológica que ela se

aplica à substância extensa, então poderemos escapar à objeção acima. Parece autorizar-nos a

isso a afirmação cartesiana de que, mais do que não possuirmos nenhuma prova da limitação

do mundo, não notarmos limites nele ou não podermos concebê-lo como limitado, pensamos

implicar contradição que ele seja limitado30. Ora, essa parece ser uma razão suficiente para

concluir que o mundo é ilimitado, afinal, é desse modo que operam os argumentos por

absurdo, e Descartes de fato os emprega ao longo de sua obra. Sendo assim, concebemos a

substância extensa como indefinida não somente porque não a reconhecemos como limitada,

28 Princípios, parte I, §§26 e 27; CSM I, 201-202; AT VIIIA, 14-15.
29 E.g., Primeiras Respostas; CSM II, 81; AT VII, 113.
30 More, 15 de abr. de 1649; CSMK, 374-375; AT V, 344-345.



26

mas porque a reconhecemos como ilimitada, o que significa que ela não é epistemicamente

indefinida, ou seja, que não a concebemos negativamente.

Um problema com a hipótese delineada é que Descartes efetivamente se refere à

substância extensa como epistemicamente indefinida. Permite contorná-lo, no entanto, o fato

de tais referências ocorrerem anteriormente à afirmação da contraditoriedade da tese da

finitude do mundo, na medida em que ele enseja a opinião de que essa tese exprime uma

modificação da visão de Descartes. Mas, se, por alguma razão, Descartes não vê, na

contraditoriedade da tese oposta, razão para concluir a infinitude do mundo, diferentemente

do que faz em outras ocasiões, notemos ao menos que dizer que o indefinido é, em algum

sentido, negativo não é o mesmo que dizer que o concebemos pela negação de alguma de

nossas idéias. Mais precisamente, o caráter negativo do indefinido reside em não possuirmos

alguma razão que nos permita conhecê-lo como limitado ou como ilimitado, assim como em

não o podermos conceber como limitado, o que, a princípio, não determina a maneira como

chegamos a concebê-lo. Ou seja, a convivência da caracterização epistêmica do indefinido e

da tese de que a idéia de algo indefinido não se explica exclusivamente pela realidade formal

da mente humana não é, ao menos não patentemente, impossível.

Mesmo admitindo que a idéia da substância corpórea indefinida seja concebida

positivamente, e não por mera negação a partir da idéia de uma substância corpórea finita, a

tese da infinitude da vontade parece conferir à mente humana o poder de causá-la. Podemos,

entretanto, distinguir o caráter infinito da vontade, que é infinita na medida em que pode

estender-se ao que quer que se lhe proponha, e o caráter infinito do que é atualmente infinito.

Ora, o que é apenas em potência, ou melhor, o que ainda não é, não pode produzir o que é, e,

portanto, a vontade, que apenas pode estender-se infinitamente, não pode produzir a idéia de

uma extensão sem limites. Note-se que esse raciocínio que, do contrário, pareceria alheio a

Descartes, é análogo ao usado por ele em sua defesa do primeiro argumento para a existência

de Deus ante a objeção de que, uma vez que o conhecimento aumenta gradativamente e que

nada o impede de aumentar cada vez mais até o infinito, este poder pode ser capaz de produzir

em mim a idéia de onisciência. Parte da resposta consiste em afirmar que, ainda que o

conhecimento humano pudesse aumentar progressivamente até o infinito, este conhecimento,

estando em nós apenas em potência, difere grandemente do conhecimento atual que está

contido na idéia da divindade. Além disso, Descartes acrescenta: “o ser objetivo de uma idéia

não pode ser produzido por um ser que existe apenas em potência”31.32

31 Terceira Meditação, §28; CSM II, 32; AT VII, 47.
32 O contra-argumento delineado nesse parágrafo considera a infinitude da vontade quanto à grandeza, isto é, 

quanto ao fato de que ela pode estender-se ao que quer que lhe seja apresentado.  A infinitude, contudo, 
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Malgrado as dificuldades concernentes à justificação da tese, Descartes mantém

reiteradamente que os recursos da mente humana são insuficientes para a explicação causal

das concepções do indefinido, em especial, para a explicação causal da idéia da substância

extensa indefinida:

“[...] concordo que as idéias das coisas corporais - na verdade, de tudo em todo o mundo
visível, embora não, como dizeis em vossa objeção, do mundo visível ele mesmo -
poderiam ser produzidas pela mente humana”33.

“[...] vemos que a natureza dessas coisas [da extensão do mundo, da série dos números,
etc.] está além de nossos poderes”34 

Assim, sob pena de contradição, quando Descartes afirma que, na medida em que é ele

mesmo uma substância, pode provir de si a idéia de substância corporal, não é acerca de uma

substância corporal única, indefinida, que versa sua afirmação, como ele mesmo nos revela ao

referir-se explicitamente à concepção da pedra35.

[b] À indivisibilidade da alma Descartes opõe, como argumento subsidiário ao que

conclui a distinção real entre eles, a divisibilidade do corpo. É problemática, no entanto, a

divisibilidade da substância corporal única. E isso não porque ela não é divisível, como são os

corpos particulares, pela interposição de um terceiro entre duas partes do corpo dividido, uma

vez que não é necessário para a divisibilidade que a divisão se dê desta maneira. Por exemplo,

a diferenciação entre a substância pensante e a corporal no que concerne à divisibilidade pode

basear-se em que podemos conceber a aniquilação de parte da substância corporal, enquanto

conceber a aniquilação de parte da substância pensante é, na verdade, conceber sua

aniquilação por inteiro. A dificuldade relativa à divisibilidade da substância corporal única

advém de que, ainda assim, podemos perguntar: o que são as partes que concebemos como

divididas? Sob a perspectiva do monismo, não podem ser substâncias, pois não pode haver

mais de uma. A conclusão é consistentemente expressa por Spinoza: “a substância corpórea,

enquanto substância, não pode ser dividida”36. Mas, se são modos, então a divisibilidade da

substância corporal não difere da indivisibilidade da substância pensante, na medida em que

encerra um segundo aspecto, este concernente ao fato de a vontade ser o poder absoluto do sim e do não, 
absoluto por sua insubordinação a qualquer força exterior e por estar absolutamente, inteiro, em cada uma de 
suas ações. Ativemo-nos ao primeiro aspecto simplesmente por este parecer-nos mais imediatamente 
relacionável à noção de indefinido, ao passo que uma abordagem que abrangesse também ou exclusivamente 
o segundo aspecto implicaria um maior desvio do tema central deste capítulo. Seja como for, recai sobre o 
interlocutor o ônus de explicar por que a incoercibilidade ou indivisibilidade da vontade, que traduzem o 
segundo aspecto da infinitude, habilitariam o sujeito volitivo a, sem supor qualquer coisa além de si mesmo, 
ser a causa da idéia de uma substância extensa indefinida.  (Sobre esse duplo aspecto, ver notas 113 e 116, de
Gérard Lebrun, ao §9 da Quarta Meditação; coleção Os Pensadores, p. 126.)

33 Hyperaspistes, ago. de 1641; CSMK, 193; AT III, 428.
34 Conversa com Burman; AT V, 167.
35 Terceira Meditação, §20; CSM II, 30; AT VII, 44.
36 Spinoza. Ética, esc. da prop. 15 apud Schmaltz, Tad. Descartes on the Extensions of Space and Time, p. 118.
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ambas são divisíveis em partes modais e indivisíveis em partes substanciais. Além disso, a

visão de que são modos se opõe ao antiatomismo, que considera “duas metades de uma parte

de matéria, por menor que ela possa ser, como duas substâncias completas”37. Por fim,

acrescente-se a declaração de Descartes: “um modo não pode ser uma parte de uma

substância”38.

[c] O monismo deve explicar a coexistência de modos incompatíveis em uma mesma

substância, e pode fazê-lo facilmente pela atribuição desses modos a diferentes partes dessa

mesma substância. A princípio, no entanto, essa explicação está sujeita à objeção segundo a

qual, conjugada à caracterização da substância como “toda coisa em que reside imediatamente

como em seu sujeito [...] qualquer propriedade, qualidade ou atributo”39, a atribuição de

propriedades às partes parece fazer destas, na medida em que elas são sujeitos, substâncias. A

objeção, porém, cede ante ao consentimento de Descartes a modos sujeitos de outros modos40.

Em vão, pode-se tentar mantê-la pela ênfase na maneira segundo a qual a propriedade reside

na substância - a saber, imediatamente -, através da alegação de que os modos incompatíveis

entre si residem na mesma substância apenas mediatamente, na medida em que residem

imediatamente em suas partes, que são, por isso mesmo, substâncias. Em vão porque apesar

de, como afirma o monista, esses modos residirem em outros modos, isso não significa que

eles residem imediatamente nestes e apenas mediatamente na substância, como supôs o

objetor, pois o modo não se distingue realmente da substância. Resta, no entanto, a questão de

saber quais são os modos da substância corporal única, uma vez que aqueles comumente

mencionados por Descartes, sendo relativos a outros corpos, não podem ser modos dessa

substância que carece de outra com a qual estabelecer relação. Assim, por exemplo, o

movimento local, sendo a transferência de um corpo da vizinhança de corpos com os quais ele

está em contato imediato para a vizinhança de outros corpos, não pode ser modo de uma

substância solitária. Assim também a figura, sendo a delimitação de um corpo pelos que lhe

são contíguos, não pode ser modo dessa substância.

Se as considerações precedentes expõem a fragilidade conceitual da noção de

substância corporal única, restringindo o argumento negativo em favor do monismo a uma

conclusão também negativa, ou seja, fazendo dele antes um argumento antipluralismo do que

um argumento pró-monismo, por outro lado, nem só em argumentos negativos fia-se um

monista. Paralelamente, a Sinopse das Meditações provê a ele seu principal argumento

37 Gibeuf, 19 de jan. de 1642; CSMK, 202; AT III, 477.
38 Sextas Respostas; CSM II, 292; AT VII, 433.
39 Exposição Geométrica, def. V; CSM II, 114; AT VII, 161.
40 A Mersenne para Hobbes, 21 de abr. de 1641; CSMK, 178; AT III, 355.



29

textual, tornando-se-lhe tanto mais caro na medida da exigüidade de sua base textual e da

amplitude daquela em contrário. Esse é o argumento cuja solidez experimentaremos a seguir,

a partir de sua exposição.

1.3 O monismo e sua base textual: análise da Sinopse

O conteúdo das Meditações, diz Descartes na Sinopse, basta para dar aos homens a

esperança, e é insuficiente para dá-los a certeza, de uma segunda vida após a morte. A

esperança, antecedentemente justificada no mesmo texto, é granjeada através da prova da

distinção real, da qual se segue que da corrupção do corpo não é preciso que decorra a

corrupção da alma. A pendência em relação a uma prova da imortalidade da alma, justifica

Descartes na seqüência, deve-se a que as premissas dessa prova dependem da explicação de

toda a Física. São então apresentadas as duas premissas cuja demonstração não pode

prescindir da Física, a primeira:

“a fim de saber que, em geral, [a] todas as substâncias, isto é, todas as coisas que não
podem existir sem serem criadas por Deus, [b] são por sua natureza incorruptíveis e jamais
podem cessar de ser, caso não sejam reduzidas a nada por este mesmo Deus que lhes queira
negar seu concurso ordinário.”.

A segunda:

“a fim de que se note que [c] o corpo, tomado em geral, é uma substância, razão pela qual
também ele não perece de modo algum; mas que [d] o corpo humano, na medida em que
difere dos outros corpos, não é formado senão de uma configuração de membros e outros
acidentes semelhantes; e [e] a alma humana, ao contrário, não é assim composta de
quaisquer acidentes, mas é uma pura substância.”.

Antes da análise dos pontos [a] a [e], que, segundo os defensores do monismo,

embasam textualmente sua posição, convém observar que neles não estão contidas teses

estabelecidas, mas promessas, promissórias a serem resgatadas pela Física. Como fazem

amiúde as promessas, também essa traz dúvidas quanto ao seu cumprimento. Primeiramente,

porque as reiteradas esquivas de Descartes quando instado a manifestar-se acerca de temas

teológicos fazem desconfiar da seriedade de seu comprometimento com a apologética e a

conjecturar sobre se a função do argumento da imortalidade não é meramente publicitária,

sobretudo porque este é delineado na Sinopse em resposta ao desapontamento de Mersenne

por não haver encontrado nas Meditações nenhuma palavra sobre o tema41. Em segundo lugar,

em virtude do reconhecimento por Descartes de que somente a fé é capaz de dar certeza

quanto ao fato da imortalidade da alma. Em contrário, precisada a função da fé, vemos que ela

41 Mersenne, 24 de dez. de 1640; CSMK, 163; AT III, 266.
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só atua após a razão haver, através de demonstração das premissas citadas, assegurado a

imortalidade natural da alma. A fé só é requerida porque, sendo naturalmente imortal, a alma

ainda pode deixar de existir pela vontade de Deus, e é a esse respeito que, cabendo à razão

calar-se, cabe à fé pronunciar-se.42 Em terceiro lugar, na medida em que, embora Descartes

recomende a Física como fonte dessas premissas, não há notícias de sua fundamentação

explícita nos textos da disciplina. A menos que se possa encontrar alguma conexão implícita,

algum vínculo de implicação que as ligue como conseqüente a algum antecedente

explicitamente estabelecido, uma incerteza recairá, antes mesmo da análise de seu conteúdo,

sobre o que quer possamos encontrar nelas.

No que concerne aos elementos pró-monismo contidos em cada fragmento, podemos

inicialmente discriminar a explicação das substâncias como “coisas que não podem existir

sem serem criadas por Deus” [a]. Essa explicação, se não exprime um truísmo - pois é óbvio

que, para Descartes, elas, como tudo mais, são criaturas divinas - ou um erro - pois ser

criatura divina não caracteriza exclusivamente as substâncias -, significa que substâncias são

coisas que somente vêm a existir pela intervenção direta do ato criativo de Deus. A fixação

desse significado, além de introduzir, dentre as exigências da causalidade, algo mais do que

uma certa proporção entre as realidades contidas na causa e no efeito, pois esta por si só não

parece impedir a geração de uma substância criada por outra substância criada, traz consigo

implicitamente a concessão de algum papel causal a outro que não Deus, pois só faz sentido

falar em intervenção direta se o faz falar em intervenção indireta, caso no qual Deus atuaria

conjuntamente a ou através de outro. Em que pese a conexão entre aquele significado e pontos

não pacíficos da filosofia cartesiana, ele é ora menos, ora mais claramente corroborado pela

carta a Regius de janeiro de 1642, na qual Descartes também trata da imortalidade da alma,

desta feita, buscando responder a acusação de Voetius, formulada no contexto da disputa de

Utrecht, de que essa tese estaria ameaçada em sua filosofia. Diz Descartes, corroborando

menos claramente aquele significado: “é contraditório que qualquer substância venha a existir

a partir do nada, a menos que ela seja criada a partir do nada por Deus”. Dessa maneira,

Descartes corrobora-o menos claramente porque, embora exija o ato divino de criação para a

geração de uma substância a partir do nada, em nada obsta a que o ato de uma substância

criada baste para a geração de uma substância a partir de outra. Corrobora-o, no entanto, ainda

assim, porque essa alternativa será eliminada pela afirmação da incorruptibilidade substancial,

que faz com que toda substância deva ser gerada a partir do nada. Enfim, em uma expressão

mais clara, diz Descartes: “a alma é pensada ser diretamente criada por Deus por nenhuma

42 Segundas Respostas; CSM II, 108-109; AT VII, 153-154 e Sextas Respostas; CSM II, 291; AT VII, 431.
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outra razão senão que ela é uma substância”. Ademais, que substâncias sejam coisas cujo vir a

ser requer a intervenção divina direta e, mais do que isso, só essa intervenção, segue-se de sua

definição como coisas que precisam tão-somente de Deus para existir, pois é claro que se elas

viessem a existir pela ação de algo que não Deus ou pela ação de Deus sobre algo, sua

existência dependeria desse algo através de cuja ação foram geradas, ou a partir do qual Deus

operou ao gerá-las.

Mas, Descartes afirma tão cautelosa quanto reiteradamente, em estilo fabular em O

Mundo e no Discurso, e hipotético nos Princípios, que o que Deus criou foi a matéria

indefinida e indiferenciada, a cujas partes comunicou movimento, o qual submeteu a certas

leis, o que basta para explicar a variedade que observamos. Os corpos particulares, portanto, e

em especial o corpo humano, na medida em que vêm a ser não pela intervenção direta do ato

criativo de Deus, mas como resultado do movimento originalmente comunicado por Ele e das

leis que governam esse movimento, não são substâncias. Porém, é preciso que pelo mesmo

ato criativo divino pelo qual a substância extensa única vem a existir venham também a existir

cada uma das porções de extensão de cuja totalidade ela é constituída. Essas porções, não

sendo menos diretamente criadas por Deus do que sua totalidade substancial, são partícipes da

prerrogativa de origem das substâncias, podendo, portanto, ser, tanto quanto sua totalidade,

substâncias.

O segundo elemento em favor do monismo é a tese de que “todas as substâncias [...]

são por sua natureza incorruptíveis” [b]. Vemos duas justificativas para essa tese. A primeira

parte de que as substâncias dependem, para vir a existir e para permanecer na existência,

exclusivamente do ato divino de criação e de conservação. Sendo assim, se alguma outra

causa pudesse vir a destruí-las, ela deveria impor-se à vontade divina, como nenhuma causa

pode fazê-lo, as substâncias “jamais podem cessar de ser, caso não sejam reduzidas a nada por

este mesmo Deus que lhes queira negar seu concurso ordinário”43.

A segunda desenvolve-se através do desdobramento de um sentido de

(in)corruptibilidade em outro, a começar pelo sentido escolástico e preciso do termo:

corrupção é a separação da forma substancial e da matéria. Do ponto de vista de Descartes,

todas as substâncias são, nesse sentido, trivialmente incorruptíveis: não há tal separação se

não há formas substanciais. Mas, ocorre que a eliminação das formas substanciais,

fundamento da afirmação da incorruptibilidade stricto sensu, é a eliminação de uma peça

43 Acerca da caracterização da substância como criatura incorruptível por natureza, pôs-se a questão de se 
haveria, além das definições da Exposição Geométrica e dos Princípios, uma terceira definição de 
substância. De acordo com a leitura apresentada, a resposta à questão é negativa, não se trata de uma terceira 
definição, mas de uma definição derivada.
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sumamente importante do mecanismo aristotélico-escolástico de explicação da geração e

corrupção substanciais compreendidas como processos naturais de vir a ser e deixar de ser,

em oposição à criação e à aniquilação. Com essa eliminação o vir a ser e deixar de ser são, no

que diz respeito às substâncias, deixados inteiramente nas mãos de Deus, o que vai ao

encontro tanto da afirmação de que substâncias devem ser diretamente criadas por Deus

quanto da afirmação de que elas só podem deixar de ser caso Ele negue a elas Seu concurso.

Ou seja, a partir do sentido estrito de corruptibilidade emerge um segundo e mais amplo

sentido, de acordo com o qual é incorruptível o que não perece por causas naturais.44

Assumindo a eliminação das formas substanciais como justificativa da tese de que

todas as substâncias são incorruptíveis (em sentido lato), é possível elucidar a dependência da

tese da imortalidade da alma em relação à Física e, em especial, a toda ela. Com efeito, um

dos argumentos de Descartes em favor dessa eliminação é, por assim dizer, o argumento da

navalha, que requer que se mostre que fenômenos físicos explicados através do recurso a

formas substanciais podem igualmente ser explicados sem que se subscreva a existência

dessas entidades, tarefa que, uma vez completada, subtrai às últimas sua razão de ser, pois que

não foram forjadas com outra finalidade a não ser dar as explicações para as quais acabaram

por se tornar supérfluas. À proporção que a Física avança e explicações mais econômicas vão

sendo fornecidas, o argumento cartesiano ganha força, atingindo idealmente sua máxima

eficácia na consumação de uma Física universal. Daí a dependência da tese da imortalidade da

alma em relação a “toda a Física”. São assim criadas condições propícias ao monismo na

medida da construção de um vínculo de implicação entre a primeira premissa, na posição de

conseqüente, e um elemento tratado explicita e conclusivamente nos textos de Física, na

posição de antecedente, vínculo cuja ausência, como vimos, comprometia a credibilidade da

base textual do monismo.

Curiosamente, a eliminação das formas substanciais, apresentada como fundamento da

incorruptibilidade substancial, primeira premissa do argumento em favor da imortalidade da

alma, é justamente a tese cartesiana que Voetius acusa de ameaçar essa imortalidade. Em

44 Alguns comentadores viram no texto da Sinopse o esboço de um argumento pela imortalidade baseado na 
imaterialidade e simplicidade da alma, o qual seria rematado pela equivalência entre indivisibilidade e 
incorruptibilidade. É evidente, no entanto, que essa interpretação não é crível enquanto interpretação do texto
cartesiano. Em primeiro lugar, porque a substância extensa, sendo extensa, é divisível, mas, sendo substância,
é incorruptível, donde não há a equivalência afirmada. Em segundo lugar, porque, ainda que cedamos à 
objeção (seção [ii], parte [b] deste capítulo) quanto à divisibilidade da substância extensa, Descartes, mesmo 
após ter afirmado a indivisibilidade da alma, restringe a conclusão das Meditações à esperança de uma outra 
vida. Além disso, no argumento por ele delineado a alma é incorruptível enquanto substância, não enquanto 
substância imaterial, sendo a demonstração de sua substancialidade através da distinção real a contribuição 
das Meditações para a demonstração da imortalidade. Ou seja, nem divisibilidade implica corruptibilidade, 
nem indivisibilidade implica incorruptibilidade.  (Fowler, C. F.. Descartes on the Human Soul, p. 275-278.)
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lugar de contrariar a interpretação aventada, esse fato não só não o faz como contribui para o

estabelecimento de uma relação positiva entre a imortalidade e a recusa às formas

substanciais. Ele não o faz porque a crítica de Voetius incide sobre uma recusa universal

àquelas entidades, enquanto a recusa aqui considerada, por justificar-se a partir da Física,

restringe-se às formas substanciais materiais, podendo admitir a alma como forma substancial

do homem. Ele contribui para o estabelecimento de uma relação positiva na medida em que a

estratégia de resposta de Descartes consiste em argumentar que o status privilegiado que a

alma passa a ter quando todas as outras formas substanciais são recusadas evidencia sua

diferença de natureza em relação a elas, facilitando a demonstração de sua imaterialidade e

imortalidade. Ao contrário, a admissão de outras formas substanciais, obscurecendo essa

diferença, traria o risco de igualá-las - a alma humana e as demais formas substanciais –

quanto à corporeidade e à mortalidade. Note-se que, já no Discurso, Descartes manifestara a

preocupação em enfatizar a natureza singular da alma humana, que aí surge instanciada na

questão da atribuição de alma, ou seja, de forma substancial, a animais não-humanos, cuja

assimilação traria como conseqüência a opinião de que “nada temos a temer, nem a esperar,

depois dessa vida, não mais do que mosquitos e formigas”45. Mas, não é imediatamente claro

o porquê da dificuldade de Descartes em conceder que, mesmo em meio a uma variedade de

formas substanciais, podemos distinguir a alma humana, imaterial e imortal, de outras formas

substanciais, corporais e mortais. A provável origem dessa dificuldade está na tese suareziana

- talvez indevidamente extrapolada por Descartes para a escolástica em geral - segundo a qual,

apesar das diferenças entre elas, ambas podem existir separadas, embora a alma humana

possa fazê-lo naturalmente e as demais formas substancias somente possam fazê-lo pelo poder

de Deus. Como, sob a perspectiva cartesiana, o poder pelo qual uma entidade pode existir

separada é irrelevante para o seu status ontológico, as demais formas substanciais são, como a

alma humana, substâncias, devendo, por isso, assemelharem-se os processos pelos quais elas

vêm a ser e deixam de ser.46

O argumento pretendido pelo monismo a partir da incorruptibilidade é claro: “todas as

substâncias [...] são por sua natureza incorruptíveis”, os corpos particulares são corruptíveis,

donde, os corpos particulares não são substâncias. Sua clareza, no entanto, não evita o

surgimento de duas dificuldades quando o confrontamos, respectivamente, com as duas vias

de justificação de sua primeira premissa expostas acima. Ao justificá-la através da

consideração acerca da origem das substâncias, ignorando a eliminação cartesiana das formas

45  Quinta Parte; CSM I, 141; AT VI, 59-60.
46  Rozemond, Marleen. Descartes’s Dualism, p. 130-131.
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substanciais materiais, ficamos vulneráveis à seguinte objeção. Se todas as substâncias são

incorruptíveis e se, como vimos, Descartes está disposto a afirmar que as formas substanciais

materiais, tais como concebidas por Suárez, são substâncias, então não temos a temer, nem a

esperar, depois dessa vida, mais do que o têm os seres compostos dessas formas substanciais.

Ou seja, se a assimilação da alma humana a outras formas substanciais traz o risco de julgá-la

mortal como as últimas, o outro lado desse risco, decorrente de sua assimilação no que

concerne à substancialidade, é o de julgá-las imortais como a primeira. Ao justificá-la através

da eliminação das formas substanciais materiais, ficamos também vulneráveis à seguinte

objeção. Mais do que naturalmente incorruptível, substâncias são incorruptíveis “por sua

natureza”, o que bem compreendemos se o que fundamenta a incorruptibilidade é a

eliminação de uma entidade que, segundo a tradição, compõe, com a matéria, a essência ou

natureza da substância. Porém, no que concerne à matéria e à forma substancial, o corpo, i.e.,

a substância extensa, e os corpos particulares não se diferenciam: como não há, em nenhum,

composição desses co-princípios nem um, nem outro são corruptíveis. No entanto, diz

Descartes: “o corpo humano pode facilmente perecer.” E, ainda que não o tivesse dito, não foi

justamente a corrupção do corpo que ensejou a questão da corruptibilidade da alma?

Felizmente, ou melhor, felizmente para o monismo, essas dificuldades não precisam

de muito para serem apaziguadas. Com relação à primeira, na qual a premissa do argumento

monista é questionada a partir de uma conseqüência inaceitável que dela se seguiria, basta que

se introduza na justificação através da origem das substâncias o elemento capaz de impedir a

produção da conseqüência, a saber, a eliminação das formas substanciais materiais. Essa

introdução, que confere às duas vias de justificação distinguidas acima um elemento comum,

não as colapsa em razão das diferentes funções que ela exerce em cada uma. A segunda

dificuldade aponta para uma contradição entre as duas premissas do argumento monista,

mostrando que a mesma base usada para a justificação da incorruptibilidade substancial

acarreta a incorruptibilidade dos corpos particulares. Ela apenas emerge em virtude da leitura

seccionada do texto, da qual sua análise, entretanto, não pode prescindir. Isto é, que a

eliminação das formas substanciais não tenha acarretado a incorruptibilidade dos corpos

particulares, de cuja natureza elas também foram eliminadas, apenas antecipa que a natureza

desses corpos difere relevantemente da natureza do que é incorruptível, que há neles algo

como um substituto das formas substanciais eliminadas, como veremos adiante, na análise do

segundo fragmento.

Embora conceitual e textualmente embasado, o argumento monista recém habilitado

incide, como o anterior, sobre corpos humanos, pedras, chapéus e, em geral, corpos
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particulares ordinários, sem incidir sobre as diferentes porções da extensão. Como veremos,

essa brecha para a existência de múltiplas substâncias extensas surge, na análise do segundo

fragmento, como uma das possibilidades de leitura justamente do trecho no qual Descartes é,

supostamente, mais categórico na afirmação do monismo.

Acompanhando o texto cartesiano, começamos a análise do segundo fragmento com a

contraposição entre “o corpo tomado em geral”, que é dito ser uma substância, e os corpos,

como o corpo humano, particulares [c]. Partidários do monismo, interpretando “corpo tomado

em geral” como designando a substância extensa total e a substancialidade como ponto de

incidência da contraposição, vêem aí a nítida manifestação de sua posição. Porém, em outros

textos, expressões similares assumem outros significados, os quais, por remeterem a porções

delimitadas de extensão, convergem em divergir daquele pretendido pelos partidários do

monismo. Nos Princípios, por exemplo, a extensão considerada em geral significa a extensão

que pensamos permanecer a mesma independentemente de ser ocupada por madeira, água ou

ar, desde que mantenha o mesmo tamanho, figura e posição relativa, em oposição à extensão

que pensamos ter sido removida com a remoção do corpo. Em outras palavras, a extensão

considerada em geral significa a extensão constitutiva da natureza do espaço, que não difere

da extensão constitutiva da natureza de um corpo senão por ser genericamente concebida47. Já

em uma correspondência a Mesland, diz Descartes: “quando falamos de um corpo em geral

significamos uma determinada parte de matéria, uma parte de cuja quantidade o universo é

composto”48.

A constatação da equivocidade da expressão, no entanto, não basta para mostrar que

há aqui uma leitura não monista possível. É preciso ainda mostrar que algum sentido outro

que o pretendido pelo monismo pode contar como sendo o que aparece no texto da Sinopse.

Nesse ponto, os Princípios e a carta a Mesland divergem. Enquanto no primeiro a extensão

considerada em geral é algo de abstrato, um modo de pensar, não podendo, portanto, ser

assimilada ao corpo tomado em geral mencionado na Sinopse, no segundo, corpo em geral se

refere indistintamente às partes de matéria que compõem o mundo e, portanto, a algo de

concreto, independente do pensamento. Mas, a assimilação do corpo tomado em geral da

Sinopse às partes determinadas da matéria da carta a Mesland também não é isenta de

problemas. Se, por um lado, o primeiro é incorruptível, aquelas, diz Descartes na seqüência da

carta, não são mais numericamente as mesmas se qualquer porção delas for removida ou

alterada. Elas são, portanto, aparentemente sujeitas à corrupção. Contudo, a questão de se esse

47  Princípios, parte II, §§11 e 12; CSM I, 227-228; AT VIIIA, 46-47.
48  Mesland, 9 de fev. de 1645; CSMK, 242-243; AT IV, 166.
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critério de identidade implica corruptibilidade depende de como compreendemos a maneira

pela qual a remoção (ou alteração) referida é operada. Se as partes determinadas da matéria

deixarem de ser as mesmas por qualquer rearranjo ou separação de suas partes, então, porque

estas podem ser operadas por interações causais naturais, elas serão naturalmente corruptíveis.

Em contrário, Descartes afirma que “um e mesmo corpo, com sua quantidade inalterada, pode

ser estendido em muitas maneiras diferentes”49 e que “corpos rarefeitos [...] são aqueles que

possuem muitas lacunas entre suas partes”50. Pela primeira afirmação, partes determinadas de

matéria podem sobreviver ao rearranjo de suas partes, pela segunda, elas podem sobreviver à

separação destas. Assim, quando Descartes diz que um corpo em geral deixa de ser o mesmo

pela remoção ou mudança de qualquer de suas partes o que ele deve estar dizendo é que se

qualquer destas partes for aniquilada o corpo deixará de existir. Ora, isso não faz dele algo

(naturalmente) corruptível, não havendo então mais obstáculos à assimilação do corpo em

geral da carta a Mesland ao corpo tomado em geral da Sinopse.51

Ainda, “corpo tomado em geral” pode, complementarmente, significar corpo

genericamente tomado, i.e., tomado enquanto corpo e não enquanto certa espécie de corpo.

Essa perspectiva torna-se atraente à medida que o texto avança, perfazendo a contraposição

entre o “corpo tomado em geral” e o corpo humano “na medida em que difere dos outros

corpos”. O segundo, diz Descartes, difere do primeiro por ser constituído por certa

configuração de membros e outros acidentes [d]. O segundo, interpretam os monistas, difere

do primeiro por estar para ele como o acidente para a substância. Ser de alguma maneira

constituído por certa configuração de acidentes, porém, não é o mesmo que ser um acidente.

O corpo humano pode, por exemplo, ser constituído por uma configuração de acidentes

enquanto humano e não enquanto corpo. Ou seja, é uma certa configuração de acidentes ou,

mais precisamente, são qualidades, como Descartes chama as alterações a partir das quais a

substância pode ser denominada tal ou qual52, que distinguem um corpo da espécie humana de

corpos de outras espécies, razão pela qual ele perde sua identidade específica por uma simples

alteração de certas qualidades. A porção de extensão que é sujeito dessas qualidades, no

entanto, subsiste ao vir a ser e deixar de ser das diferentes espécies de corpos que, juntamente

às qualidades, ela constitui. Assim, não há, nessa interpretação, uma contraposição entre a

substância extensa total e seus modos, mas uma contraposição entre as substâncias extensas

enquanto tais e essas mesmas substâncias enquanto modificadas.

49  Princípios, parte I, §64; CSM I, 215; AT VIIIA, 31.
50  Princípios, parte II, §6; CSM I, 225; AT VIIIA, 43.
51  Stuart, Matthew. Descartes’s Extended Substance, p. 98-99.
52  Princípios, parte I, §56; CSM I, 211; AT VIIIA, 26.
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A partir dela, podemos compreender por que, mesmo após a eliminação das formas

substanciais, os corpos particulares permanecem sujeitos à corrupção: a natureza dos corpos

enquanto corpos, assim como da alma humana, se exaure no atributo principal, em virtude do

que eles são incorruptíveis por sua natureza, enquanto, na natureza dos corpos particulares, as

formas substanciais dão lugar à configuração e ao movimento das partes. Convém observar

como, por esse meio, Descartes evita que recaiam sobre si mesmo as críticas por ele dirigidas

à noção tradicional de forma substancial. Se, por um lado, Suárez vale-se de que uma forma

substancial é um princípio de atualidade para argumentar em favor da possibilidade de uma

existência separada, por outro lado, Descartes põe no lugar dessa entidade algo cujo ser não é

senão o ser da substância. Além disso, como modos são apenas variações do atributo principal

da substância, nesse caso, variações da extensão, eles não estão sujeitos à crítica cartesiana à

visão tradicional das formas substanciais segundo a qual essas formas envolveriam uma

concepção mentalista de entidades inteiramente materiais. Em poucas palavras, Descartes

parece esquivar-se dessas críticas na medida da dupla dependência dos modos em relação à

substância.

Pela mesma razão, que diz respeito a essa diferença crucial na constituição de suas

naturezas, os corpos tomados em geral, assim como a alma humana, são substâncias puras,

enquanto os corpos particulares, por incluírem em sua natureza o atributo principal dos corpos

em geral, são substâncias, mas, por incluírem nela também certos modos, são impuros. Assim,

chegamos ao último ponto desta análise: a contraposição entre o corpo humano e a alma

humana no que diz respeito à última ser uma “substância pura” [e].  A questão que surge é a

de saber se é o nome ‘substância’ ou o adjetivo ‘pura’ que designa a diferença entre a alma e o

corpo humanos: a alma humana é uma substância e o corpo humano não o é ou ambos são

substâncias, a primeira substância pura e o segundo impura? O monismo, obviamente, supõe a

primeira leitura. A interpretação precedente permite uma resposta que se aproxima da

segunda, sem, no entanto, implicar uma subdivisão no interior da categoria de substância. Não

há uma substância impura essencialmente diversa de uma substância pura, o que há é uma

substância que pode ser considerada de maneira pura, isto é, na medida de sua

substancialidade, ou de maneira impura, isto é, segundo uma maneira de considerá-la que,

levando em conta o conjunto de suas qualidades, leva em conta a espécie de substância que

ela, em certo momento, constitui. 

Por tudo isso, o texto da Sinopse não conduz inexoravelmente ao monismo.

*

Em suma, o monismo se apóia em um argumento negativo e em um argumento
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textual, objetamos a ambos, mas, mesmo se o fizemos eficazmente, nem por isso podemos

afirmar a posição contrária, simplesmente porque as objeções ao monismo não eliminaram as

objeções ao pluralismo. Assim, tendo iniciado com a questão de se as designações 'corpo' e

'corpos' diferem meramente em número, terminamos com outra acerca do que é designado por

'corpo': uma substância extensa que não é nem una, nem múltipla? A análise do texto da

Sinopse, no entanto, possibilitou a emersão de um candidato à substância extensa diverso

tanto da substância extensa indefinida quanto dos corpos particulares ordinários e constitutivo

de ambos, a saber, diferentes porções de extensão. Se, por um lado, essa candidatura,

emergindo justo a partir de certas condições – a saber, as exigências da Sinopse – que

recomendam o indeferimento daquela de pedras, chapéus e afins, parece mais promissora do

que a dos últimos, por outro lado, se iguala a ela em sua vulnerabilidade a objeções baseadas

em questões de individuação e dependência – expostas na seção [i] deste capítulo. No que

concerne à individuação, convém destacar da totalidade dos corpos um em especial, o corpo

humano, pois para esse Descartes dispõe de um meio próprio de individuação: “ele é o mesmo

corpo, numericamente o mesmo corpo, enquanto permanece conjugado e substancialmente

unido à mesma alma”53. Uma vez que é o corpo humano o foco de nosso interesse no mundo

corpóreo, desobrigamo-nos de responder pela individuação dos corpos em geral. No que

concerne à dependência dos corpos relativamente aos que lhe são constitutivos e adjacentes, o

juízo sobre sua aversão ou afinidade com a independência característica da substância deve

ser postergado até o próximo capítulo, quando o desenvolvimento de uma visão mais refinada

desta última nos terá prevenido quanto ao engano de opô-la levianamente à primeira, sem

atentar para a diversidade oculta sob a generalidade da noção de dependência. Aí então

poderemos talvez afirmar, desembaraçados do risco de contradição, que, não obstante a

independência das substâncias e a dependência dos corpos, corpos são substâncias.

53  Mesland, 9 de fev. de 1645; CSMK, 243; AT IV, 166.
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2 Substancialidade e autonomia existencial

Uma vez que o problema do status ontológico dos corpos não se coloca senão a partir

de alguma compreensão prévia da substância, o capítulo I, ao mesmo tempo em que se

circunscreve àquele objeto, executa, embora apenas de maneira intermitente e exordial, uma

abertura a uma série de temas que, ligando-se antes ao tema da substância em geral do que a

um de seus tipos particulares, são relevantes para o problema da união não só mediatamente,

via questão dos corpos, como também diretamente, em virtude da hipótese de que a entidade

resultante da união é uma substância. O que agora convertemos em objeto é justamente um

ponto específico dessa primeira compreensão, cujos elementos são, na ordem de sua aparição

no capítulo anterior: a identidade em relação a seu atributo principal, a independência, o ser

sujeito e a incorruptibilidade.

À primeira vista, cada um desses elementos constitui, de maneira mais ou menos

evidente, um empecilho à tese de que o homem é uma substância, sendo talvez a

incorruptibilidade o elemento que o faz com maior evidência, afinal, o homem, notoriamente,

é corruptível. No capítulo anterior, entretanto, a hipótese de que a tese da incorruptibilidade

estaria fundada na recusa das formas substancias ensejou sua harmonização com a

substancialidade do homem mediante a única exceção consentida por Descartes a essa recusa:

a alma humana é a única forma substancial54. Se a tese da incorruptibilidade advém da

inexistência de formas substanciais, é então natural que se determine o escopo da primeira

pelo da segunda, como a alma humana escapa à primeira, podemos admitir que a entidade

formada por ela escape à segunda. Também no capítulo anterior, argumentamos que a

repercussão da tese da incorruptibilidade sobre o status do corpo humano resultaria, ao invés

de em sua classificação como modo, na emergência de uma entidade híbrida. O homem seria,

portanto, uma entidade composta por alma e por uma substância corpórea propriamente

configurada. Mas, sendo constituído a partir dessa união, o homem, além de corruptível, é

também dependente, posto que depende daquilo a partir de cuja união ele se constitui. Nesse

54 Regius, jan. de 1642; CSMK, 207-208; AT III, 501-505. Cientes da estratégia cartesiana de introduzir sub-
repticiamente sua filosofia ocultando novos significados sob uma antiga terminologia, não pretendemos 
assentar nosso argumento sobre a identificação ingênua do sentido no qual Descartes afirma que a alma 
humana é uma forma substancial e do sentido no qual a tradição afirma a existência de formas substanciais. 
Observamos, contudo, que a afirmação de que a alma é a única forma substancial e a crítica às formas 
substanciais tradicionais ocorrem em um mesmo texto e contexto e que, portanto, se essa afirmação se baseia 
em uma arbitrariedade lingüística, ou essa crítica não pretende se dirigir às formas da tradição ou Descartes é,
além de inovador, bastante equívoco no uso da expressão 'forma substancial', fazendo seu sentido  flutuar 
sucessiva e inadvertidamente linha a linha. Ademais, qualquer que seja o significado atribuído por Descartes 
à expressão, é certo que a alma humana é, para ele, a única entidade à qual ela se aplica, podendo ser a 
singularidade da entidade que a alma humana constitui assentada sobre a singularidade da própria alma.
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capítulo, pondo de lado a tese da incorruptibilidade, por sua anterior abordagem,

investigaremos então o que é, para a substância, ser independente, argumentado que essa

independência está mais intimamente relacionada a sua caracterização como sujeito do que

muitas vezes se supõe e que essa relação íntima contribui para a abertura, na ontologia

cartesiana, de um espaço para a existência de uma substância composta, dissolvendo o

paradoxo que tal entidade independente, por ser substância, e dependente, por ser composta,

encerraria.

Se, por um lado, a tese da independência substancial se relaciona à caracterização da

substância como sujeito, conforme argumentaremos, por outro lado, ela repercute também

sobre a tese da identidade entre a substância e seu atributo principal, na medida em que

subtrai à última um dos argumentos que a sustentam. Com efeito, um caminho pelo qual a

tese da identidade pode se impor é o do esforço de conciliação entre a independência

substancial e a caracterização da relação entre a substância e seu atributo principal como

distinção de razão. Nessa distinção, as coisas distinguidas não podem ser, nem ser clara e

distintamente concebidas, uma sem a outra; como conseqüência, qualquer coisa que se

distinga de outra por uma distinção de razão não pode ser uma entidade independente. A fim

de evitar essa conseqüência, pode-se fazer uso de uma estratégia que consiste em negar que o

atributo principal do qual a substância se distingue racionalmente seja outra coisa que não a

própria substância. A independência substancial manter-se-ia então intacta porque não é

menos independente o que depende de si mesmo; a dependência significativa é sempre aquela

em relação a outro. Nessa estratégia, a independência substancial e a distinção de razão entre

a substância e seu atributo principal são apaziguadas através da lapidação do conceito de

distinção de razão, que passa a significar uma distinção feita pela razão entre que o é, na

realidade, indistinto. A alternativa para a qual este capítulo aponta é a de as apaziguarmos

através da reinterpretação do primeiro elemento do par contraditório, que passaria a designar,

ao invés de uma independência absoluta no terreno das criaturas, um sentido de

independência suficientemente robusto para individualizar a substância ante as demais

categorias ontológicas e suficientemente franzino para acomodar uma relação não acidental

entre substâncias.

2.1 A substância (criada) e suas duas definições – equivocidade?

“Toda coisa em que reside imediatamente como em seu sujeito, ou pela qual existe, algo
que concebemos, isto é, qualquer propriedade, qualidade, ou atributo, de que temos em nós
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real idéia, chama-se substância.”55

“a substância corpórea e a mente, ou substância pensante, podem ser entendidas sob esse
conceito comum [de substância], porque são coisas que precisam tão somente do concurso
de Deus para existir.”56

A equivocidade paira sobre a teoria cartesiana da substância. Ela se insinua na relação

entre Deus e as criaturas, onde a faz insinuar-se o próprio Descartes, ao negar que esse nome,

‘substância’, convenha univocamente a ambos57. Ela se insinua também na relação entre as

substâncias pensante e corpórea e no interior da noção de substância corpórea, onde a fazem

insinuar-se certas interpretações do status ontológico dos corpos58, malgrado Descartes ele

mesmo afirme a univocidade no primeiro caso e silencie sobre o segundo. Ela se insinua,

enfim, na noção de substância em geral, na qual o faz, mais uma vez, com a contribuição de

Descartes, ao fornecer as duas diferentes definições da substância que compõem nossa

epígrafe. Essa última é a questão com a qual lidaremos.

Problemas de equivocidade podem ser facilmente solucionados se encontramos razões

para desconsiderar todos os significados do nome à exceção de um, o que é justamente o que

ocorre quando colocamos em foco o contexto no qual a primeira definição de substância está

inserida: o da chamada Exposição Geométrica, um apêndice fruto da condescendência de

Descartes com o conselho de que dispusesse seus argumentos segundo o método dos

geômetras59. Uma vez que o conselho fora dado visando a possibilitar que os argumentos

fossem compreendidos como que de um só relance, era conveniente que a Exposição

Geométrica fosse um texto breve, motivo pelo qual Descartes adverte que não incluirá aí tanto

quanto pôs nas Meditações. Uma vez que o conselho pede que os argumentos sejam expostos

segundo a maneira sintética de demonstrar, maneira, para Descartes, pouco adequada às

matérias da metafísica, a Exposição Geométrica foi escrita de forma a evitar que o leitor a

julgasse suficiente por si só e, assim, se descuidasse das Meditações, motivo pelo qual

Descartes adverte que mesmo os temas que ela inclui não são nela explicados com toda

precisão. As duas advertências que antecedem a Exposição Geométrica atingem,

respectivamente, sua completude e fiabilidade, e, indiretamente, a completude e fiabilidade da

definição de substância que ela contém, constituindo um pretexto para que se a ponha de lado

ante a definição dos Princípios, com o que a equivocidade é dissolvida.

55  Exposição Geométrica, definição V; CSM II, 114; AT VIII, 161. 
56  Princípios, parte I, §52; CSM I, 210; AT VIIIA, 24-25.
57  Princípios, parte I, §51; CSM I, 210; AT VIIIA, 24.
58  Ver, e.g., cap. I, n.1 desta tese e Gueroult, M. Descartes’ philosophy interpreted according to the order of 

reasons, p.63-74.
59  Segundas Respostas; CSM II, 113; AT VII, 159.
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Todavia, mesmo que as afirmações de incompletude e imprecisão não sejam apenas

recursos retóricos, como buscamos indicar expondo os propósitos em vista dos quais

Descartes atribui ao texto essas qualidades, o fato de o todo ser incompleto e impreciso não

significa ainda que cada uma de suas partes o seja. Cabe ao exame da definição relevante

confirmar ou infirmar para a parte o que já sabemos do todo, e ele o confirma.

Diversos são os aspectos que revelam o caráter impreciso dessa definição. Em

primeiro lugar, observamos a ocorrência indistinta dos termos ‘propriedade’, ‘qualidade’ e

‘atributo’, de cujos correlatos a substância é dita sujeito. Embora o significado exato de cada

um desses termos seja, nos Princípios, posteriormente fixado, gerando a expectativa de uma

redenção retrospectiva da Exposição Geométrica no atinente a esse ponto, tal expectativa, de

fato, mal pode consolidar-se. Isso porque Descartes, no momento mesmo em que fixa aqueles

significados, reconhece haver sido, alhures, pouco rigoroso no uso dos termos, o que nos

deixa sem saber se já em seus usos anteriores devemos atribuir-lhes seus significados só

depois fixados. Ao considerar ambas as alternativas vemos desdobrar-se em outras a

imprecisão primeiramente observada. Se tomamos ‘atributo’ em seu sentido estrito, então ou

bem devemos aceitar a substância como um substrato vazio, despido de quaisquer

propriedades, ou melhor, como um substrato no qual elas residem, mas do qual elas não são

constitutivas; ou bem que Descartes não se expressou propriamente ao definir substâncias

como sujeitos de atributos. Se tomamos ‘atributo’ em sentido lato, no qual ele não se

distingue de ‘modo’, então devemos aceitar que Descartes, ao fornecer, na Exposição

Geométrica, uma única definição de substância, caracterizando sucessivamente, a partir dela,

a alma, o corpo e Deus (definições VI a VIII), foi duplamente descuidado: pela sugestão de

univocidade do conceito de substância e pela sugestão de que, em Deus, há modos, ambas

negadas nos Princípios60. Podemos ainda dizer, é claro, que o uso do termo supõe a flutuação

de seu sentido, mas não que com isso o tornamos mais acurado.

Em segundo lugar, destacamos como aspecto obscuro da definição de substância

encontrada na Exposição Geométrica a expressão ‘real idéia’. Um expediente frutífero para o

esclarecimento de seu significado é o da oposição: como ‘fictício’ e ‘falso’ são antônimos de

‘real’, então, guiados simplesmente por palavras, somos levados a opor ‘real idéia’ a ‘idéia

fictícia’ ou a ‘falsa idéia’. Ambas as expressões possuem correspondentes na filosofia

cartesiana: o caráter fictício deve-se, primariamente, ao processo de formação da idéia, trata-

se de uma idéia forjada pelo intelecto, secundariamente, ele é por vezes relacionado ao objeto

60  “E por isso digo que, em Deus, há apenas atributos, e não propriamente modos ou qualidades, porque não se 
deve entender nele qualquer alteração.” (Princípios, parte I, §56; CSM I, 211; AT VIIIA, 26)
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da idéia, trata-se de algo que não possui um correlato fora do intelecto61;  à expressão ‘falsa

idéia’, por sua vez, quer se a entenda como designando algo que não é propriamente uma

idéia, quer se a entenda como designando uma idéia que é falsa, podemos relacionar as idéias

sensíveis. Podemos fazê-lo, de acordo com a segunda designação, na medida em que

Descartes, mesmo se reserva aos juízos um sentido exclusivo de veritatividade, atribui a essas

idéias falsidade material62. Podemos fazê-lo, de acordo com a primeira designação, na medida

em que a falsidade material põe sob suspeita o caráter representativo das idéias sensíveis e,

com isso, seu caráter de idéia63. Assim, presume-se que ‘real idéia’ signifique uma idéia que

exibe uma realidade que pode corresponder a algo exterior.

Em terceiro lugar, a definição em questão parece ser extensionalmente imprecisa, uma

vez que não apenas substâncias, mas também modos, pertenceriam ao conjunto de coisas a

que ela se refere. Sua aparente insuficiência em diferenciar essas categorias ontológicas teria

origem no fato de que modos podem ser sujeitos de modos, pelo que também eles são coisas

em que reside como em seu sujeito alguma “propriedade, qualidade ou atributo”. O fato é

confirmado por Descartes em uma carta a Mersenne (para Hobbes), na qual, além de negar

que a pergunta de se a determinação está no movimento como em um sujeito envolva a

pergunta de se o movimento é uma substância ou um acidente, Descartes é explícito em

afirmar que “não há qualquer embaraço ou absurdo em dizer que um acidente é sujeito de

outro acidente”64. Sendo o fato exegeticamente inegável, poder-se-ia tentar redimir aquela

definição alegando que não é o fato, mas a conseqüência que dele se extrai o que requer

retificação. Ao invés de concluirmos, por meio dele, que a definição de substância aplica-se

ao que não é substância, fazendo restar a tarefa de expurgar de sua extensão o que há nela de

alheio, deveríamos concluir que são substâncias os modos aos quais ela se aplica, perfilhando

o que seria alheio. Esse expediente, porém, implica, entre a classe das substâncias e a classe

das propriedades, uma intersecção inaceitável para Descartes, que reputa como absurdas tanto

a noção de substância incompleta65 – que parece modalizar a substância – quanto a de

61 Embora ocorra já na Segunda Meditação (§10; CSM II, 26; AT VII, 38), a noção de idéias fictícias ganha 
relevância quando da prova ontológica da existência de Deus, na Quinta Meditação (§10; CSM II, 47; AT 
VII, 68), uma vez que sem a demonstração de que a idéia da qual parte essa prova é de uma natureza 
verdadeira e imutável, ao invés de uma idéia fingida ou inventada, incidiria sobre a prova a acusação de 
petição de princípio.

62 Durante o exame de suas idéias, a fim de avaliar se há alguma dentre elas de que não possa ele mesmo ser a 
causa, diz Descartes ao considerar as idéias de qualidades sensíveis: “ainda que eu tenha notado acima que só
nos juízos é que se pode encontrar a falsidade formal e verdadeira, pode, no entanto, ocorrer que se encontre 
nas idéias uma certa falsidade material” (Meditação Terceira, §19; CSM II, 30; AT VII, 43).

63 Após reconhecer que pode encontrar-se nas idéias certa falsidade material, Descartes acrescenta: “a saber, 
quando elas representam o que nada é como se fosse alguma coisa” (Meditação Terceira, §19; CSM II, 30; 
AT VII, 43).

64  Mersenne (para Hobbes), 21 de abr. de 1641; CSMK, 178; AT III, 355.
65  Quartas Respostas; CSM II, 156-157; AT VII, 222.
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acidente real66 – que parece substancializar os modos –, como veremos adiante. 

Por último, a definição da Exposição Geométrica parece ser incompleta relativamente

àquela dos Princípios, mas, uma vez que as interpretações desta se bifurcam, para estabelecer

a incompletude da primeira, convém que se faça antes uma análise individual da última.

De acordo com os Princípios, é a independência o traço distintivo da substância. A

primeira interpretação que analisaremos surge, assim, da tentativa de determinar a noção de

(in)dependência que está em jogo quando falamos de substâncias. Duas motivações paralelas

fornecem a direção dessa determinação. Uma advém de uma manipulação, na medida de sua

permissividade, do texto cartesiano: onde Descartes diz que substâncias criadas “precisam tão

somente do concurso de Deus para existir”, podemos ler “prescindem de tudo exceto do

concurso de Deus para existir” ou “prescindem do concurso de tudo, exceto do concurso de

Deus para existir”. À primeira leitura subjaz uma noção de dependência não menos

indeterminada do que a que se pretende esclarecer, à segunda, uma noção de dependência

restrita a de concurso: é relativamente ao concurso de tudo o que não é Deus que a substância

é independente. Como a noção de concurso está ligada à de causa, o que a segunda leitura

propõe como marca da substância é a independência causal em relação às criaturas. A outra

motivação para que se circunscreva a independência substancial à independência causal

especificada advém do desmembramento de dois aspectos conjugados na caracterização da

substância, a dependência em relação a Deus e a independência em relação às criaturas. Sob a

suposição de que há um único sentido de dependência em jogo nessa caracterização e ante ao

fato de que as substâncias criadas dependem de Deus como sua causa (i.e., causa de sua

criação e preservação), tem-se que elas são independentes na medida em que não dependem

de que qualquer outra coisa atue como sua causa. Nessa interpretação, a comparação entre as

definições da Exposição Geométrica e dos Princípios revela não uma imprecisão ou

incompletude da primeira, mas uma desconexão entre ambas que seria indicativa de uma

ruptura do pensamento cartesiano sobre a noção de substância. Em se tratando de um sistema,

em especial de um que pretende ser tal que “se se deixa escapar, sem reparar, a menor das

coisas que propõe, a necessidade de suas conclusões não surgirá de modo algum”67, seria de

esperar que qualquer ruptura trouxesse consigo repercussões relevantes para o todo, o que, no

entanto, não parece ocorrer. A indicação de uma ruptura que mantém intacto o restante,

portanto, põe sob suspeita a interpretação causal, que, uma vez investigada, expõe razões que

a levam a ser recusada.

66  Quartas Respostas; CSM II, 176-177; AT VII, 253-254.
67  Segundas Respostas; CSM II, 110; AT VII, 156.
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Em primeiro lugar, ela se iguala à definição da Exposição Geométrica em não traçar

uma distinção acurada entre substâncias e modos. Afinal, não é a partir de uma reflexão sobre

a possível causa de certo modo, a idéia de Deus, que se desenvolve uma das provas de Sua

existência, e não é justamente com a conclusão de que é preciso que essa causa seja o próprio

Deus que ela culmina? Assim, na medida em que não se diferencia das substâncias no que

concerne à dependência causal em relação a Deus, a idéia de Deus surge como o contra-

exemplo mais proeminente da interpretação em questão. Defensores desta, concedendo que a

idéia de Deus, tanto quanto qualquer substância, demanda a ação divina de criá-la, poderiam

protestar que, sendo constituída de uma dupla realidade, ela não demanda tão somente o ato

criativo divino que dá origem a sua realidade objetiva, mas também a ação da criatura que

origina sua realidade formal, não caindo, portanto, sob a definição de substância. A isso

podemos responder, também concedendo e também protestando, que, embora a realidade

formal de um modo possa ter como causa a realidade formal de uma criatura, nada exige que

seja assim, isto é, que modos, ao menos em princípio, podem depender da ação somente de

Deus para existir, e, portanto, caem sob a definição de substância. Note-se que dissemos que

modos dependem da ação somente de Deus para existir e não que dependem somente da ação

de Deus para existir porque eles dependem, é verdade, da substância que lhes é subjacente,

porém, a relação modo-substância, se é uma relação causal, não o é no sentido relevante capaz

de expurgá-los da extensão da definição em debate (i.e., não é uma relação de causa

eficiente).

Em segundo lugar, ao tentar resgatar a interpretação em debate, vemos que ela aponta

para uma noção de dependência mais fundamental do que a que toma como definitória da

substância. Com efeito, poder-se-ia tentar resgatá-la através da alegação de que os modos, ao

contrário das substâncias, dependem duplamente da ação de Deus: eles, na medida em que

não prescindem da substância que lhes é subjacente, dependeriam da ação de Deus de causá-

los e da ação de Deus de causá-la. Mesmo assumindo o argumento como válido, ele conclui

mais aquilo a que ele se opõe do que o que ele propõe, pois diferencia a dependência de

modos e de substâncias no que concerne à causalidade baseando-se na dependência unilateral

dos primeiros em relação às últimas ou, em outras palavras, na atribuição às substâncias de

uma independência diversa e explicativa da causal.

Quanto às duas razões motivadoras da interpretação em voga, não é preciso que nos

empenhemos em refutá-las, pois nenhuma é decisiva. A primeira, na medida em que não

mostra porque uma de duas alternativas de leitura tem primazia em relação à outra; a segunda,

porque o fato de a dependência das substâncias criadas em relação a Deus ser causal não
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significa que a noção de dependência relevante para a determinação do que é a substância

também seja causal. Talvez, o relevante para tal determinação seja o fato da dependência (ou

da independência), ao invés do fato de ela ser causal, como de fato sustentará a interpretação

subseqüente.

Finalmente, para que não abandonemos a interpretação causal sem lhe fazer justiça, é

preciso reconhecer que, ao menos em uma de suas versões, ela de fato captura uma das

características da substância enquanto tal. Que substâncias precisem tão somente do concurso

de Deus para existir pode significar que o concurso somente de Deus é suficiente ou que ele é

forçosamente requerido para sua existência. A primeira versão, como vimos, é incapaz de

separar substâncias de modos, a segunda, no entanto, além de não envolver essa dificuldade,

de fato encontra eco no texto e nas teses de Descartes. No texto: “todas as substâncias, isto é,

todas as coisas que não podem existir sem serem criadas por Deus [...]”68. Nas teses: para que

uma substância criada venha a existir pelo ato de outra, ela deve ser criada a partir do nada ou

a partir de uma terceira, como uma substância criada não cria a partir do nada, a primeira

alternativa fica excluída, como, para Descartes, substâncias são incorruptíveis, fica também

excluída a segunda alternativa, restando que uma substância somente pode vir a existir a partir

de um ato divino. Embora, nessa versão, a interpretação causal exprima uma característica

exclusiva das substâncias, Descartes não a apresenta como sendo aquilo em que consiste a

substancialidade, mas como algo que a tem como sua razão69.

Ao contrário da interpretação anterior, que busca determinar a noção de

(in)dependência relevante para a substancialidade, a que agora se apresenta encara a

indeterminação dessa noção não como uma deficiência a ser superada, mas como uma tomada

de posição. Em outras palavras, dado que ser substância é ser uma entidade independente,

enquanto aquela se pergunta “de que independência se está falando?”, esta responde

simplesmente “de independência”, assumindo, pois, como tese o que sua concorrente vê como

questão. A substância aparece assim não como algo que, para existir, não precisa de outra

criatura como sua causa, como sua parte, como seu sujeito ou como o que quer que seja, mas

como algo que simplesmente não precisa de outra criatura. Nesse cenário, a definição

oferecida na Exposição Geométrica é claramente incompleta, dentre os múltiplos aspectos da

independência substancial ela selecionaria apenas um, a saber, a do sujeito em relação à

propriedade, ou seja, justo um que, como vimos, é incapaz de separar acuradamente

substâncias e modos. Ora, mesmo se adotamos uma postura complacente, não podemos deixar

68  Sinopse; CSM II, 10; AT VII, 14.
69  Regius, jan. de 1642; CSMK, 208; AT III, 505. 
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de admitir que definir algo pinçando tão somente uma de suas características essenciais, e

uma que não impede que o confundamos com outro algo, extrapola a imprecisão ou

incompletude sobre as quais fôramos de antemão advertidos pelo próprio autor, constituindo

um erro. O princípio de caridade exige que empreendamos um exercício de revisão. 

Iniciemo-lo pela imprecisão extensional que, à primeira vista, acomete a definição da

Exposição Geométrica. Vimos que, de acordo com essa definição, são substâncias as coisas

nas quais reside qualquer propriedade e concluímos, a partir da existência de modos de

segunda ordem, que caem sob ela também alguns modos, quais sejam, aqueles nos quais

reside(m) outro(s) modo(s). Mas, sujeitos de propriedades que são propriedades de outros

sujeitos são coisas nas quais reside qualquer propriedade? Sim, se por ‘qualquer’ entende-se

alguma (i.e., ao menos uma e não importa qual) propriedade. Não, se por ‘qualquer’ entende-

se cada (i.e., toda) propriedade, pois eles mesmos, os modos que são sujeitos de outros

modos, são propriedades residentes em outro sujeito. Ou seja, ainda que imprecisa, não é

necessário que a definição o seja do ponto de vista de sua extensão, a imprecisão incide antes

sobre o uso do termo ‘qualquer’, cuja ambigüidade pode ser resolvida de maneira a afastar a

repercussão indesejada. Mesmo não sendo “excessivamente completa” quanto à extensão,

essa definição permanece, se a comparamos a dos Princípios, excessivamente restrita quanto

à intensão. Há, no entanto, razões para julgar que elas se assemelham também sob esse ponto

de vista. Razões que atuam, ao invés de no sentido de revelar aspectos ocultos na definição da

Exposição Geométrica, os quais, trazidos à luz, permitiriam destrinchá-la, dilatando-a até sua

adequação à definição dos Princípios, no sentido de negar a independência inqualificada

supostamente expressa na última.

 Se, por um lado, a caracterização da substância em termos de uma independência

causal acarreta a justaposição de duas categorias ontológicas, por outro, sua caracterização em

termos de uma independência geral traz consigo o risco de um vácuo ontológico avesso às

pretensões de exaustividade da categorização cartesiana. Com efeito, se um modo é o que,

para existir, deve existir em outro, e se a substância é o que, em qualquer sentido de

dependência, não depende de outra criatura, então nada parece impedir que haja uma entidade

que, possuindo seu próprio ser, não seja um modo, mas que, não podendo existir senão em

conjunção com outra criatura (embora não à maneira de um modo), também não seja uma

substância. Talvez, tenha sido justo a intenção de suprimir esse ponto cego o que diversas

vezes levou Descartes a referir-se à substância contrastando-a a modos e vice-versa, indicando

que quando algo é posto fora de uma dessas categorias é automaticamente posto sob a outra.

Em outras palavras, não apenas (a) ser substância deve implicar não ser modo como (b) não
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ser substância deve implicar ser modo; a interpretação causal da dependência não parece

assegurar (a), a interpretação agora na berlinda não parece assegurar (b). Além disso, a tese da

independência inqualificada parece instituir entre a noção de substância conveniente a Deus e

a que convém às criaturas uma diferença não de sentido, como quer Descartes, mas de grau.

Ambos definir-se-iam por serem entidades independentes, apenas posicionando-se em pontos

diversos de uma escala de dependência: Deus, absolutamente independente, representaria o

grau 0 dessa escala, as substâncias criadas, dependentes somente de Deus, o grau 1. Essas

considerações tentam refutar a caracterização da substância como entidade independente

simpliciter sem, no entanto, oferecer-nos uma alternativa a ela. Nos parágrafos seguintes,

buscaremos ir além desse papel negativo. 

A definição em termos de uma independência tomada em geral equivale à concepção

de que a substância é o que pode existir sem outras coisas. Possibilidades, entretanto, têm sua

raiz em algo que é em ato, donde se segue que a independência substancial modalmente

expressa deve ser, ao invés do que a define, uma conseqüência do que a substância é70. Com

efeito, divisamos esse raciocínio na definição da noção de substância conveniente a Deus,

onde a independência aparece como conseqüência da maneira pela qual a coisa existe: “a

coisa que existe de tal maneira que não precise de outra coisa para existir”71. Diferentemente,

em se tratando de substâncias criadas, esse raciocínio não está expresso em sua definição,

apenas emergindo quando, abdicando de uma análise interna a ela, perscrutamos o corpus

cartesiano. Por essa mudança de visada, percebemos que Descartes, em caracterizações

ocasionas de tais substâncias, freqüentemente põe em evidência, aos invés de suas

habilidades, um traço atual: a auto-subsistência (ou existência per se)72. Como um rastro

daquele raciocínio, essas caracterizações, na medida em geram uma lacuna entre si mesmas e

a definição modal, demandam uma explicação da relação entre ambas, pelo que ensejam a

hipótese de que uma está para a outra como o fundamento e o fundamentado. Ou seja, de que

a independência acerca da qual debatemos deve ser exatamente aquela que a perseidade é

capaz de assegurar. Essa hipótese esbarra no fato de que, algumas vezes, Descartes descreve a

substância como o que pode existir por si, ao invés de como o que existe por si73, de maneira

que o traço que propomos como fundamento da independência não parece ele mesmo

prescindir de um fundamento mais do que a independência que nele pretendemos alicerçar. O

regresso para o qual a objeção aponta, porém, só se impõe sob a suposição de que o termo

70  Rozemond, Marleen. Real Distinction, Separability, and Corporeal Substance in Descartes, p. 243.
71  Princípios, parte I, §51; CSM I, 210; AT VIIIA, 24.
72  Comentários acerca de um certo programa; CSM I, 297; ATVIIIB, 348. Quartas Respostas, CSM II, 157; AT

VII, 222. Regius, jan. de 1642; CSMK, 207; AT III, 502.
73  E.g., Quartas Respostas; CSM II, 159; AT VII, 226.
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modal em ‘pode existir por si’ incide sobre a perseidade, quando, ao contrário, há razão para

supor que ele incida sobre a existência. Com efeito, na natureza de cada coisa a existência está

contida, mas com a diferença de que na natureza de um ser perfeito está compreendida a

existência necessária ao passo que na natureza de uma coisa limitada apenas a existência

possível acha-se insculpida74, por isso, mesmo quando uma substância criada de fato existe

por si, ela, segundo sua natureza, apenas pode existir por si. Não, portanto, porque possa

existir em outro, mas porque pode ou não existir. Assim, dispensa-se a atribuição a Descartes

de uma hesitação quanto a se a existência por si é, para as  substâncias criadas, uma aptidão

ou um fato: do ponto de vista de sua essência, ela é aptidão, pois a existência é, para as

criaturas, uma aptidão, se, no entanto, consideramos a substância como existente, a perseidade

é um fato.

Em um sentido, existe por si o que existe por sua própria essência, sabemos que esse

não é o caso das criaturas; em outro sentido, existe por si a entidade cuja existência, ainda que

devida a algo de externo a sua essência, não é parasitária da existência de outro75. Que

substâncias criadas sejam por si nesse sentido coincide com a afirmação de Descartes de que

pensar algo como real é pensá-lo como substância: “Nós imaginávamos serem reais essas

qualidades [peso, calor, etc.], ou seja, terem elas uma existência distinta daquela dos corpos, e

assim serem substâncias”76; “De fato, nenhuma realidade, i.e., nenhum ser para além de um

ser puramente modal, pode ser atribuído a acidentes a menos que seja tomado da idéia de

substância”77. Isto é, uma vez que o ser de um modo não se distingue do ser da substância,

que, por sua vez, o tem não em outro, mas em si mesma, toda a realidade se resume, em

última instância, à realidade da substância. A independência que a perseidade, assim

compreendida, pode assegurar, no entanto, não é senão a independência em relação a um

sujeito de inerência.

A crítica de Descartes à noção de acidentes reais confirma a conclusão.

Historicamente, o engendramento dessa noção foi motivado pela doutrina da

transubstanciação, sendo tal motivação esclarecedora de seu significado: ao serem

transformados em corpo e sangue de Cristo, o pão e o vinho, curiosamente, permanecem

74  Exposição Geométrica, quinto postulado; CSM II, 115; AT VII, 163.
75  Observe-se que essa duplicidade de sentido encontra-se refletida na definição da Exposição Geométrica, 

onde a substância é descrita como a coisa em que tudo o  mais reside como em seu sujeito ou a coisa pela 
qual tudo o mais existe e, portanto, como o que existe em si mesmo ou por si mesmo. Observe-se também 
que é em função do sentido atenuado de perseidade que podemos compreender a seguinte afirmação de 
Descartes a Hyperaspistes: “quando denominamos uma substância criada auto-subsistente [per se subsistat] 
não afastamos a concorrência divina que ela requer a fim de subsistir” (CSMK, 193; AT III, 429).

76  Elizabeth, 21 de maio de 1643; CSMK, 219; AT III, 667.
77  Quintas Respostas; CSM II, 251; AT VII, 364.
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semelhantes, em aparência, a pão e a vinho. A fim de explicar o fenômeno, alegou-se que, não

obstante a transformação substancial, a preservação das aparências devia-se à preservação dos

acidentes, denominando-se então ‘reais’ os acidentes capazes de existir separados de um

sujeito78. Eis como Descartes reage a essa noção: “é completamente contraditório que deva

haver acidentes reais, pois o que quer que seja real pode existir separadamente de qualquer

outro sujeito; contudo, o que pode existir separadamente dessa maneira é uma substância, não

um acidente.”79. A crítica cartesiana, portanto, claramente depende de que se tome a auto-

subsistência como condição suficiente de substancialidade.

Confluem também para a mesma conclusão as relações urdidas por Descartes, nas

Quartas Respostas, entre as noções de (in)completude, perseidade e substância. A relação

entre substância e incompletude é de contradição: “confesso considerar autocontraditório que

elas [certas substâncias] devam ser substâncias, i.e., coisas que subsistem por si mesmas, e ao

mesmo tempo incompletas, i.e., não possuírem o poder de subsistir por si mesmas”80. Uma

condição para a emergência da contradição é que a perseidade seja uma condição necessária

da substancialidade. A relação entre substância e completude, por sua vez, mostra que a

perseidade é também condição suficiente de substancialidade. Preliminarmente, note-se que,

se incompleto significa o que não pode subsistir por si, completo significa o que pode

subsistir por si. Mas, Descartes mantém que uma distinção real pode ser inferida se

concebemos o que é distinguido como uma coisa completa81 e que uma distinção real é uma

distinção entre substâncias82. É suficiente, portanto, ser completo, i.e., poder subsistir por si,

para ser substância. Logo, através de um desvio pela noção de completude, concluímos a

equivalência entre substancialidade e perseidade, na medida em que esta é condição

necessária e suficiente daquela. Nas palavras de Descartes: “a noção de uma substância é

somente esta – que ela pode existir por si mesma, i.e., sem a ajuda de nenhuma outra

substância.”83. Ao mesmo tempo em que corroboram nossa conclusão, as palavras de

Descartes, por encerrarem uma circularidade patente, fazem respingar sobre ela alguma

descrença. Contudo, a despeito da superfície do texto, a interpretação de Skirry faculta-nos

compreender linearmente essa definição da substância pela substância. Ele propõe que, no

78  Sob um ponto de vista etimológico, podemos dizer que, de acordo com essa explicação da transubstanciação,
o prefixo 'trans' remete não apenas à transformação de uma substância em outra, mas também, mediante sua 
relação semântica com as expressões 'para além de' ou 'através de', à permanência dos modos para além da 
substância ou através das mutações substanciais.

79  Sextas Respostas; CSM II, 293; AT VII, 434.
80  Quartas Respostas; CSM II, 156-157; AT VII, 222.
81  Quartas Respostas; CSM II, 155; AT VII, 220.
82  Princípios, parte I, §60; CSM I, 213; AT VIIIA, 29.
83  Quartas Respostas; CSM II, 159; AT VII, 226.
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sobrecitado fragmento das Quartas Respostas, a segunda ocorrência do termo 'substância' visa

remeter à substância tal qual descrita pela única definição até então disponível, a definição da

Exposição Geométrica, apêndice das Segundas Respostas.84 Sob essa perspectiva, a noção de

uma substância é somente esta – que ela pode existir por si mesma, i.e., sem a ajuda de

nenhum outro sujeito (enquanto sujeito).

Mas, se é isso, por que Descartes simplesmente não o enunciou em nenhum dos dois

momentos em que se propôs mais explicitamente a dizer-nos o que é a substância? Duas

hipóteses são capazes de apaziguar-nos quanto a esse ponto. A respeito da Exposição

Geométrica, Rozemond85 propõe uma mudança de expectativas em relação ao rol de

definições que enceta o texto cartesiano: ante a algo que nos é apresentado como definição,

muito naturalmente esperamos estar diante da expressão da essência do que está sendo

definido, não é, entretanto, sempre que isso ocorre nesse rol, encarregando-se logo a primeira

(assim chamada) definição de frustrar nossa expectativa natural. Eis como Descartes define o

pensamento:

“Uso esse termo para abarcar tudo o que está de tal modo em nós que somos imediatamente
dele conscientes. Assim, todas as operações da vontade, do intelecto, da imaginação e dos
sentidos são pensamentos. Digo ‘imediatamente’ para excluir as conseqüências dos
pensamentos; um movimento voluntário, por exemplo, tem origem em um pensamento,
mas não é ele mesmo um pensamento.”86

Em lugar de exprimir a natureza do que é definido, o que essa dita definição parece fazer é

instruir-nos sobre como reconhecer um pensamento e balizar a extensão do termo

‘pensamento’, procedimento que coaduna com a crítica de Descartes ao que considera, por

assim dizer, um afã definitório dos filósofos. Em suas palavras: “E muitas vezes notei que os

filósofos erravam quando se esforçavam por explicar através de definições lógicas coisas que

eram as mais simples e por si conhecidas, pois assim as tornavam mais obscuras.”87. Em meio

às noções simples exemplificadas na seqüência do texto, Descartes faz constar a de

pensamento, não sendo, portanto, de surpreender que ele tenha se esquivado de exprimir a

essência de uma noção simples, evitando cair ele mesmo no erro que aponta em outros. Ou

seja, a expectativa com a qual Rozemond rompe é a de que, sob o título “Definições”,

encontremos verdadeiras definições, creditando-se a impropriedade da denominação na conta

do caráter confessamente pouco rigoroso do texto.

Desprendidos da expectativa de encontrar na “definição” de substância a expressão de

sua essência, podemos perceber que o aspecto por ela destacado reaparece, nos Princípios,

84  Skirry, Justin. Descartes and the Metaphysics of Human Nature, p. 33.
85  Rozemond, Marleen. Real Distinction, Separability, and Corporeal Substance in Descartes, p. 245-246.
86  Exposição Geométrica, definição I; CSM II, 113; AT VIII, 160. Traduzido a partir de CSM II, 113.
87  Princípios, parte I, §10; CSM I, 195-196; AT VIIIA, 8. 
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como explicação da maneira pela qual a substância pode vir a ser reconhecida: não

simplesmente por ser uma coisa existente, diz então Descartes, mas a partir de qualquer um de

seus atributos, mediante a noção comum segundo a qual o nada não tem quaisquer atributos88.

Nessa “definição”, portanto, assim como na de pensamento, o que Descartes faz é instruir-nos

acerca de como reconhecer o item definido e, se não o faz pela mesma razão, o faz porque as

“definições”, assim como os postulados e axiomas que abrem a Exposição Geométrica nela

constam não por si mesmos, mas na medida em que servem aos argumentos que a encerram.

De acordo com a segunda hipótese, que Descartes não tenha se esmerado

suficientemente em suas definições da substância explica-se historicamente pelo

entendimento comum do período89. Por exemplo, Johannes Micraelius, em seu Lexicon

Philosophicum: Terminorum Philosophis Usitatorun, cuja primeira publicação data de 1662,

diz: “substância é um ser subsistente por si (per se)” e subsistente “significa o que tem ser

completo por si (per se) [e] não como um acidente inerindo em um sujeito”; Rudolph

Goclenius, em seu Lexicon Philosophicum, cuja primeira publicação data de 1613, diz: ser

subsistente é “não ser em um sujeito de inerência”; ainda, nos anos finais do século XVI,

escrevera Suárez em suas Disputas Metafísicas :

“há duas noções ou propriedades indicadas pelo verbo ‘subjazer’ (substans) e o nome
‘substância’ (substantia). Uma é absoluta, nomeadamente, existir em si mesmo e por si
mesmo (per se), algo que [...] explicamos como a negação de existir em um sujeito; a outra
é relativa, ela tem a ver com suportar os acidentes.”.

Ante a uma prática comprovadamente difundida de definição da substância em termos de

subsistência e de subsistência em termos de não-inerência, é plausível pensar que Descartes

julgasse prescindível uma explicação pormenorizada de uma noção em relação a qual sua

concepção própria encontrava-se em continuidade. Continuidade, aliás, que salta aos olhos

quando confrontamos as definições cartesianas com o excerto suareziano, pelo que se revela,

de um lado, a correspondência entre a definição da Exposição Geométrica e o que Suárez

denomina propriedade relativa da substância, e, de outro, a afinidade entre a idéia, expressa

nos Princípios, de que a substância não precisa de outra criatura para existir e a explicação de

Suárez do que ele denomina propriedade absoluta, na medida em que em ambas é negada a

dependência em relação a outro, embora na primeira a dependência que é negada não seja

expressamente especificada.

88  Princípios, parte I, §52; CSM I, 210; AT VIIIA, 25.
89  Os dados históricos exibidos na seqüência em tradução nossa a partir do inglês devem-se ao trabalho de 

Justin Skirry (Descartes and the Metaphysics of Human Nature, p.18 e p. 31.), que, no entanto, os põe a 
serviço de propósito diverso. 
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2.2 Distinção real e autonomia existencial

Mas, resta ainda um atalho através do qual a interpretação ampla da noção de

independência pode se imiscuir e se fazer valer, a saber, o que lhe é franqueado pela relação

de distinção real que vige entre duas ou mais substâncias. Nos Princípios, Descartes afirma

serem realmente distintas “as coisas que podem ser ou separadas ou conservadas

separadamendente”90. Na Sexta Meditação, no argumento pela distinção real alma/corpo, ele

fala em poder “ser postas separadamente” e em “poder ser ou existir sem”91. Na Exposição

Geométrica, ele define: “duas substâncias são ditas realmente distintas quando cada uma pode

existir sem a outra”92. Esses fragmentos comportam uma interpretação segundo a qual as

relações intersubstancias são tais que cada uma pode existir a despeito da inexistência da

outra, com a conseqüência de que à independência própria à substância deve repugnar toda e

qualquer sorte de dependência. Impô-los sem mais essa interpretação, entretanto, é

menoscabar as potencialidades semânticas do texto, pois qualquer desses fragmentos é

suficientemente ambíguo para poder ser interpretado tanto como asserindo que a relação entre

substâncias é tal que cada uma pode existir sem que a outra exista quanto como asserindo que

ela é tal que cada uma pode existir sem estar de certa maneira conjugada à outra.

Malgrado a ambigüidade sistemática das expressões mediante as quais Descartes

descreve a distinção real, é sugestiva a maneira como ele as concatena nos Princípios: “ou

separadas ou conservadas separadamente”. O segundo 'ou' assentaria bem com a sinonímia,

possivelmente empregada com fim elucidativo, entre as expressões concatenadas, embora

dificilmente alguma elucidação pudesse advir dessa explicação do ambíguo pelo não menos

ambíguo. O primeiro 'ou', porém, perfazendo a locução 'ou...ou', sinaliza que estão

concatenadas alternativas diversas, o que cria a oportunidade de acomodarmos a ambigüidade

de cada uma das expressões atribuindo um dos possíveis sentidos que ambas encerram a uma

e o outro à outra. Uma leitura possível do fragmento dos Princípios é, portanto, que tanto as

coisas que, mesmo devendo existir simultaneamente, mas podendo ser de alguma maneira

separadas quanto as coisas que podem permanecer na existência quando a outra não mais

existe são realmente distintas. De acordo com essa leitura, a capacidade de uma coisa existir

sem que a outra exista, não é uma condição necessária para uma distinção real, sendo

suficiente que cada coisa possa existir sem estar de certa maneira atrelada à outra. Hoffman93

90  Princípios, parte I, §60; CSM I, 213; AT VIIIA, 29.
91  Sexta Meditação, §17; CSM II, 54; AT VII, 78., .

92  Exposição Geométrica, definição X; CSM II, 114; AT VII, 162.
93  Hoffman, Paul. Descartes's Theory of Distinction, p. 61.
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e Rozemond94 chamam a atenção para dois precedentes históricos dessa compreensão da

distinção real, ambos familiares a Descartes: Suárez distingue dois sentidos de separabilidade,

os quais considera serem os mais importantes sinais de distinção real, a habilidade de a existir

sem que b exista e a habilidade de a existir sem união real com b; também para Eustachius a

separabilidade existencial é apenas uma de duas maneiras pelas quais uma distinção real pode

ser estabelecida. Se, como a análise do fragmento dos Princípios sugere, Descartes, no que

concerne a esse ponto, não rompe com seus predecessores medievais, a distinção real, embora

implique alguma independência entre as coisas distinguidas, não implica que haja entre elas

uma independência absoluta, não havendo, portanto, razão para que atribuamos tal

independência à substância em virtude da relação que ela mantém com outras substâncias.

Como vimos, o fragmento dos Princípios não apenas não constitui uma base para a

interpretação que pretendemos refutar como é mais naturalmente compreendido no contexto

da interpretação que pretendemos sustentar. Mas, o que dizer da Sexta Meditação e da

Exposição Geométrica? Na Sexta Meditação, Descartes conclui o argumento conhecido como

argumento da distinção real alma/corpo (embora o termo 'real' não ocorra nesse parágrafo) do

seguinte modo: “é certo que este eu, isto é, minha alma, pela qual eu sou o que sou, é inteira e

verdadeiramente distinta de meu corpo e que ela pode ser ou existir sem ele.”. Observamos já

que 'poder ser ou existir sem' é uma expressão ambígua, concedamos, contudo, em favor de

nosso interlocutor, que ela aqui signifique que a alma pode ser ou existir sem que o corpo

exista. Se a distinção real consiste em que uma coisa pode ser ou existir sem que a outra

exista, por que então Descartes acrescentaria à afirmação de que a alma é inteira e

verdadeiramente distinta (i.e., realmente distinta) do corpo que ela pode ser ou existir sem

ele? Ou seja, assim como, nos Princípios, a disjunção sugere que uma independência relativa

à existência é suficiente, mas não necessária para o estabelecimento de uma distinção real, na

Sexta Meditação, a conjunção sugere que afirmar uma distinção real não é afirmar uma

independência existencial, pois, do contrário, seria ocioso adicionar à conclusão de uma

distinção real a conclusão de uma independência existencial. 

A Exposição Geométrica, por sua vez, não desmente o que sugerem os Princípios e a

Sexta Meditação, e isso ainda que, mais uma vez, condescendamos com nosso interlocutor em

resolver em seu benefício a persistente ambigüidade de 'existir sem'. Atendo-nos à letra do

texto (“duas substâncias são ditas realmente distintas quando cada uma pode existir sem a

outra”95), tudo o que podemos concluir é que se duas substâncias podem existir separadas,

94  Rozemond, Marleen. Real Distinction, Separability, and Corporeal Substance in Descartes, p. 247 e p. 251.
95  Ao determinar em que circunstância duas substâncias são ditas realmente distintas, a definição da Exposição 

Geométrica suscita uma questão acerca do escopo da distinção real: se duas substâncias são ditas realmente 
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então elas são realmente distintas. Porém, o que seria preciso para a tese de que uma distinção

real requer a possibilidade de que as coisas distinguidas existam, cada uma, sem que a outra

exista é uma implicação em sentido contrário: se duas substâncias são realmente distintas,

então elas podem existir separadas. Ampliando nosso foco de maneira a inserir nele não

apenas o fragmento citado, mas também o contexto no qual ele ocorre, a saber, o de uma lista

de definições, pode-se de fato estabelecer entre a independência existencial e a distinção real

não apenas uma implicação, mas uma equivalência. Para isso, entretanto, deveríamos conferir

ao termo 'definição' toda a sua força, quando, ao contrário, tratamos já de mitigar o rigor com

que o termo é empregado no âmbito da Exposição Geométrica. Assim, filiando a definição de

distinção real à mesma linha interpretativa usada para as definições de pensamento e de

substância, o que essa “definição” parece fazer é, ao invés de exprimir a essência de uma

distinção real, fornecer-nos um critério de reconhecimento dessa distinção. Desse modo, a

definição da Exposição Geométrica é posta na direção do que é dito no corpo das Segundas

Respostas, texto que a antecede:

“Não vejo o que podeis negar aqui. Vós afirmais que se entendemos claramente uma coisa
separada da outra isso não é suficiente para o reconhecimento de que as duas coisas são
realmente distintas? Se é assim, vós deveis prover um critério mais confiável para uma
distinção real – e estou certo de que nenhum pode ser fornecido. O que sugerireis? Talvez,
que há uma distinção real entre duas coisas se uma pode existir separada da outra? Mas
então perguntarei como sabeis que uma coisa pode existir separada da outra. Vós deveis ser
capaz de conhecer isso, se isso é para servir como um critério para uma distinção real.”96

À primeira vista, pode parecer que Descartes está justamente negando, pois o imputa a seu

objetor, o que afirmamos estar expresso na definição da Exposição Geométrica, a saber, que a

separabilidade com respeito à existência é um sinal de distinção real. Observe-se, no entanto,

que, nessa passagem, Descartes não nos propõe um sinal alternativo à referida separabilidade,

mas um meio pelo qual ela pode vir a ser conhecida. Não há aqui, portanto, uma substituição

ao que julgamos ser um critério de reconhecimento da distinção real, mas um acréscimo

necessário para que ele possa exercer sua função de critério. Logo, ao mérito individual que

possam ter as interpretações propostas das passagens consideradas, sobrepõe-se o mérito de

sua integração, não só das Segundas Respostas e da Exposição Geométrica, como também dos

Princípios e da Sexta Meditação, em um todo coerente e convergente. Coerente porque em

distintas quando algo é o caso, o que dizer quando esse algo não é o caso? Posto de outra forma, se, por um 
lado, a distinção real só ocorre propriamente entre duas ou mais substâncias, por outro, duas ou mais 
substâncias são sempre realmente distintas entre si? Uma resposta negativa apartaria, embora não 
absolutamente, a questão da substancialidade da questão da distinção real. Porém, essa perspectiva aberta 
pela Exposição Geométrica é vedada nos Princípios, quando é dito que o número nas coisas mesmas surge da
distinção delas (parte I, §60; CSM I, 213; AT VIIIA, 29). Ou seja, a própria pergunta acerca da relação entre 
duas ou mais substâncias só pode surgir a partir da distinção real que há entre elas.

96  Segundas Respostas; CSM II, 95; AT VII, 132.
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nada obstam umas às outras as idéias de que a independência concernente à existência é uma

condição suficiente ou um critério ou algo que não está implicado na distinção real.

Convergente porque todas confluem para a conclusão de que a distinção real não consiste em

e prescinde de uma independência desse jaez.

À parte disputas sobre filigranas do texto cartesiano, há razões conceituais para crer

que uma independência existencial está envolvida na distinção real e elas residem em um caso

concreto e paradigmático dessa distinção: o caso da alma e do corpo. O argumento pela

distinção real alma/corpo contribui para essa crença em dois de seus momentos: nos

primórdios de sua construção, na medida em que a suposição da qual efetivamente parte e que

permeia toda a Segunda Meditação é a da inexistência de corpos em geral, e em sua

conclusão, na medida em que Descartes espera que seu argumento seja capaz de dar aos

homens a esperança de uma segunda vida após a morte.

A despeito das dúvidas céticas da Primeira Meditação, Descartes, na Segunda, exibe,

não como refutação, mas como exceção a essas dúvidas, a certeza de sua existência enquanto

coisa pensante. A indubitabilidade da existência do eu pensante, conjugada à dubitabilidade

da existência dos corpos (ou à negação dessa existência, uma vez que o dubitável é tomado

como falso), tornar-se-á, mais tarde, na Sexta Meditação, parte da construção do dualismo

cartesiano, que se traduz na distinção real entre a alma e o corpo. A partir dessa conexão da

distinção real com uma premissa que versa sobre existência pode-se erigir a convicção

(errônea, tentaremos mostrar) de que também a distinção real tem como foco a existência. O

percurso entre a premissa e a conclusão, contudo, não é, de início, inteiramente claro. Por

exemplo, em seu estado bruto, a premissa parece conduzir à conclusão por intermédio da lei

de Leibniz: não posso duvidar de que eu (i.e., minha alma) existo, posso duvidar de que o

(meu) corpo existe, então há uma propriedade do corpo que não é propriedade da alma, mas,

pela lei de Leibniz, se há uma propriedade que é verdadeira de A e não é verdadeira de B,

então A e B são distintos. Ora, esse argumento consiste, sabidamente, em uma instância da

falácia do “homem mascarado”97. É por meio da iluminação, ainda que apenas parcial, desse

obscuro interregno entre a Segunda e a Sexta Meditações que pretendemos desfazer a

convicção de que a distinção real envolve uma independência concernente à existência. 

Para isso, convém considerarmos um segundo percurso premissa-conclusão. Nele, o

papel de mediador é representado pela veracidade divina: concebo clara e distintamente a

97  Em outras instâncias, o caráter falacioso do argumento é evidenciado: “Não conheço a identidade desse 
homem mascarado; conheço a identidade do meu pai; logo, esse homem mascarado não é o meu pai.” 
(Williams, Bernard. Descartes: the project of pure enquiry, p. 112.); “Não posso duvidar de que a pessoa 
mascarada diante de mim existe; posso duvidar de que o astro de cinema R.R. existe [...]; logo, a pessoa 
mascarada diante de mim não é R.R.” (Wilson D. Descartes, p. 190.)
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possibilidade de que a alma exista e o corpo não exista, Deus é veraz, então é possível que

alma exista e o corpo não exista, logo a alma e o corpo são realmente distintos (se a distinção

real consiste em que A pode existir sem que B exista)98. Ao contrário daquele via lei de

Leibniz, esse argumento de fato nos conduz a algum lugar, não, entretanto, ao objetivo

principal, ainda que velado, das Meditações Metafísicas99. Esse objetivo, tal como Descartes o

revela confidencialmente a Mersenne100, é o de introduzir, por subrepção, todos os

fundamentos de sua física. Sabemos que um aspecto importante da física cartesiana consiste

no mecanicismo, em cujo bojo todos os corpos são integralmente submetidos a explicações

em termos matemáticos. Mas, se o dualismo, na metafísica de Descartes, está a serviço da

fundamentação da física, presume-se que dele resulte que a alma e o corpo são tipos

diferentes de substâncias com tipos diferentes de propriedades, o que permitirá a atribuição

aos corpos apenas das propriedades que podem ser submetidas ao mecanicismo e a exclusão

da alma do âmbito da física. A conclusão alcançada através do percurso traçado, no entanto, é,

por si só, insuficiente para assegurar esse resultado, tudo que ela assegura é que alma pode

existir sem que o corpo exista (e o corpo sem que alma exista), nada dizendo sobre as

propriedades atuais da alma ou do corpo. A conveniência em considerar esse percurso reside,

assim, na sugestão que decorre dessa consideração: a de que a distinção real tem a ver antes

com questões de atribuição do que com questões de existência, o que explica que, na Sexta

Meditação, logo após concluir que a alma é realmente distinta do corpo, Descartes tenha

operado como que uma distribuição de propriedades entre a substância inteligente e a

substância corpórea, atribuindo a esta as faculdades de mudar de lugar, de colocar-se em

múltiplas posturas e outras semelhantes, e àquela as faculdades de imaginar e de sentir101.

Além da maneira como Descartes procede após o desfecho do argumento dualista, reitera

essa sugestão a maneira como ele descreve o aporte da Segunda Meditação:

“Na segunda [meditação], o espírito que, usando da sua própria liberdade, supõe que todas
as coisas, de cuja existência haja a menor dúvida, não existem, reconhece que é
absolutamente impossível, no entanto, que ele próprio não exista. O que é também de uma
utilidade muito grande, já que por esse meio ele estabelece facilmente a distinção entre as
coisas que lhe pertencem, isto é, à natureza intelectual, e as que pertencem ao corpo.”102

“a mente pode ser percebida distinta e completamente (isto é, suficientemente para ser
considerada como uma coisa completa) sem nenhuma das formas ou atributos pelos quais
reconhecemos que o corpo é uma substância, como penso ter mostrado muito

98  A distinção real é uma via de mão dupla, se A e B são realmente distintos, então A pode existir sem B e B 
pode existir sem A. Omitimos, no entanto, esse segundo aspecto – que o corpo pode existir sem a alma – por 
considerá-lo irrelevante para o ponto em questão.

99  Rozemond, Marleen. Descartes's Dualism, p. 3 e 4.
100 Mersenne, 28 de jan. de 1641; CSMK, 173; AT III, 297-298.
101 Sexta Meditação, §18 e §19; CSM II, 54-55; AT VII, 78-79 .
102 Sinopse; CSM II, 9; AT VII, 12.
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adequadamente na Segunda Meditação.”103

O que é valorizado como produto da Segundo Meditação é, portanto, a diferenciação entre os

atributos ou propriedades da alma e os atributos ou propriedades do corpo. Como, porém,

pode-se cruzar o vão entre a certeza da existência do eu pensante e a dúvida sobre a existência

dos corpos, de um lado, e o discernimento do que pertence à alma e do que pertence ao corpo,

de outro? Encontramos um ensaio de resposta a essa questão na réplica de Descartes ao

programa de Regius, onde a coexistência da certeza sobre alma e da dúvida sobre os corpos é

conjugada à dependência epistêmica dos modos em relação à substância, gerando a conclusão

de que “podemos entender a mente à parte do corpo; portanto, ela não é um modo do

corpo”104. Em outros textos, Descartes detalha o que, nesse contexto, significa “conceber à

parte”, a saber, não apenas conceber por abstração – i.e. – conceber uma coisa sem conceber a

outra –, mas concebê-las simultaneamente e negar uma da outra105. Ora, essa maneira de

proceder coincide justamente com a da Segunda Meditação, na qual, após reconhecer sua

existência enquanto coisa pensante, ou seja, focar sua atenção no pensamento, deixando de

lado o corpo, Descartes detém-se em pensar se pode estar certo de possuir as coisas atribuídas

à natureza corpórea, ou seja, concebe simultaneamente o pensamento e a extensão, e conclui

que a noção que possui de si mesmo não depende das coisas cuja existência lhe é

desconhecida, ou seja, nega a extensão do pensamento. Descartes, portanto, põe a

coexistência da certeza sobre a existência do eu pensante e a da dúvida sobre a existência dos

corpos a serviço de um argumento no qual a questão da existência se desvanece para dar lugar

à questão da relação modo/substância, i.e., da atribuição. É assim, lapidada por esse

argumento, que aquela coexistência figurará como premissa da distinção real, como se vê

quando, na ocasião de demonstrar tal distinção, diz Descartes, evocando implicitamente a

Segunda Meditação: “E, portanto, pelo próprio fato de que conheço com certeza que existo, e

que, no entanto, noto que não pertence necessariamente nenhuma outra coisa à minha

natureza […] a não ser que sou uma coisa que pensa [...]”106.

Em resumo, quer pelo objetivo de fundamentar a física, quer pela maneira como

103 Quartas Respostas; CSM II, 157; AT VII, 223.
104 “é parte da natureza de um modo que, embora possamos facilmente entender a substância à parte  de um 

modo, não podemos, vice-versa, entender claramente um modo a menos que tenhamos, ao mesmo tempo, 
uma  concepção da substância da qual ele é um modo […] Mas, é claro, a partir do seu quinto artigo, que 
nosso autor não atentou para essa regra: pois ele admite, nesse artigo, que podemos ter dúvidas sobre a 
existência do corpo enquanto não temos dúvidas sobre a existência da mente. Segue-se, a partir daí, que 
podemos entender a mente à parte do corpo; portanto, ela não é um modo do corpo.” (Comentários acerca de 
certo um programa; CSM I, 298; AT VIIIB, 350.)

105 E.g., Gibieuf, jan. de 1642; CSMK, 202; AT III, 475-476.
106 Sexta Meditação, §17; CSM II, 54; AT VII, 78.
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Descartes descreve o aporte da Segunda Meditação, quer pela estratégia empregada para a

obtenção desse aporte, o fato de o argumento pela distinção real começar com a premissa de

que a certeza da existência da alma coexiste com a negação da existência do corpo não é

suficiente para sustentar a idéia de que a distinção real envolve independência existencial. Por

aquele objetivo, na medida em que a independência existencial não é, por si só, capaz de

atingi-lo; por aquela descrição, na medida em que ela se dá, não em termos de existência, mas

em termos de o que pertence à alma ou ao corpo; e, por aquela estratégia, na medida em que

ela se baseia na dependência epistêmica do modo em relação à substância.

Há entre a primeira e a segunda razão conceitual em favor do vínculo entre distinção

real e independência com respeito à existência, ou seja, entre a hipótese sob a qual se

desenvolve a Segunda Meditação e o fato de que a distinção real alma/corpo deve contribuir

para a demonstração da imortalidade da alma, um espaço de imbricação. Pois, a concepção

clara e distinta da compossibilidade da existência da alma e da inexistência do corpo,

acrescida da veracidade divina, traz consigo a conseqüência almejada: que da corrupção do

corpo não decorre a morte da alma. Assim, que essa seja a conseqüência almejada reforça a

idéia de que aquela seja a premissa relevante. Em contrário, observamos que a hipótese da

Segunda Meditação é excessiva relativamente à demanda da imortalidade da alma. Isso

porque, enquanto aquela hipótese é a da inexistência de qualquer corpo, a questão da

imortalidade centra-se na relação da alma com um corpo em particular, o corpo humano. E,

sobretudo, porque, mesmo em se tratando exclusivamente do corpo humano, a questão da

imortalidade inclui antes a de se a alma humana pode existir separada do corpo humano do

que a da existência ou não desse corpo, de maneira que “a imortalidade é compatível mesmo

com meu corpo continuar a existir, dependendo de como se usa o termo “meu corpo””107 –

i.e., desde que se o compreenda como significando a porção de matéria que constitui o meu

corpo. Não se segue, portanto, do fato de que a tese da distinção real alma/corpo deve

cooperar para a tese da imortalidade da alma que o que é determinante para primeira seja uma

independência existencial, pois essa independência não é determinante sequer para a segunda.

Além disso, note-se que, mesmo se a imortalidade requer considerações sobre a existência da

alma relativamente à existência do corpo e se a distinção real é restrita a considerações sobre

inerência, esta pode contribuir para aquela, pois, não inerindo no corpo, a alma não está

fadada a deixar de existir quando o corpo deixa de existir como estão os modos do corpo

quando este deixa de existir.

Até este momento assumimos que a contribuição cartesiana à tese da imortalidade da

107 Rozemond, Marleen. Real Distinction, Separability and Corporeal Substance in Descartes, p. 253
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alma se realiza via distinção real, sendo uma decorrência desta. Sob esse ponto de vista,

quando Descartes conclui que “é certo que este eu, isto é, minha alma [...] é inteira e

verdadeiramente distinta de meu corpo e que ela pode ser ou existir sem ele”, a função

desempenhada pelo termo 'e' não é propriamente introduzir, ao lado da distinção real, uma

segunda conclusão, mas explicitar algo implicitamente contido nessa distinção. Em poucas

palavras, sob esse ponto de vista, o 'e' subentende um “por isso”. Já mencionamos, contudo, a

possibilidade de compreendê-lo diversamente como introduzindo não uma conseqüência da

conclusão inicial, que é a distinção real, mas uma segunda conclusão do mesmo argumento

pelo qual a própria distinção real é estabelecida. No horizonte aberto por essa compreensão, o

argumento contido no §17 da Sexta Meditação possuiria, na verdade, duas conclusões

concomitantes e paralelas: a distinção real e a possibilidade de a alma existir sem o corpo,

presumivelmente relevante para a imortalidade da alma. Daí que, mesmo se a imortalidade

exige a compossibilidade da existência da alma e da inexistência do corpo, não é preciso que

isso faça parte do que é ser realmente distinto, pois não é a partir da distinção real que a

imortalidade deve ser demonstrada.

Em resumo, vimos duas formas de compreender a tese da imortalidade da alma: como

(a) não demandando considerações sobre a inexistência do corpo e como (b) as demandando;

e duas formas de compreender a relação entre a tese da imortalidade e a tese da distinção real

alma/corpo: como (c) sendo tal que a última contribui para primeira e como (d) sendo tal que

ambas são concomitante e paralelamente demonstradas pelo argumento dualista. Se (a), então

é evidente que, como quer que se relacione à distinção real, a imortalidade não é capaz de

introduzir nesta a independência existencial. Não podendo fazê-lo nem mesmo indiretamente,

ou seja, pela indicação de que a premissa relevante para o argumento dualista é a hipótese de

que alma permanece na existência quando corpos não existem, a qual se revelaria quantitativa

e qualitativamente hiperbólica. Se (b) e (c), então podemos evitar a associação entre a

distinção real e a independência existencial restringindo a contribuição dessa distinção para a

imortalidade. Ou seja, alegando que sua contribuição reside estritamente em refutar um

importante motivo pelo qual a alma não sobreviveria à corrupção do corpo, a saber, por ser

um modo deste. Se (b) e (d), então, por seu alheamento relativamente à distinção real, a

imortalidade nada nos permite concluir acerca dessa distinção.

Os argumentos acima mobilizados visavam refutar duas razões diversas em favor da

tese de que a distinção real implica o poder de uma coisa existir sem que a outra exista, uma

relativa à construção do argumento dualista e outra relativa a uma de suas conclusões. Os

argumentos ora aduzidos, por sua vez, dirigir-se-ão mais diretamente àquela mesma tese, ao
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invés de às razões que poderiam sustentá-la.

Hoffman objeta à tese em debate a partir de suas conseqüências108. Se o poder de

existir sem que outra coisa exista fizesse parte do que significa ser realmente distinto dessa

coisa, então as criaturas jamais seriam realmente distintas de Deus, mas apenas modalmente

distintas Dele, de acordo com o primeiro tipo de distinção modal, cujo critério consiste em

que se pode perceber claramente uma coisa sem a outra, mas não o inverso. A conseqüência

mais imediata daquela tese seria, portanto, pôr Descartes contra si mesmo e a favor de

Spinoza, já que tudo o mais reduzir-se-ia a modos de Deus. Mas, além disso, se a distinção

real implicasse a mútua independência existencial das coisas distinguidas, as criaturas (em

especial, a alma e o corpo) seriam apenas modalmente distintas entre si, de acordo com o

segundo tipo de distinção modal, cujo critério reside em que se pode conhecer uma coisa sem

a outra e vice-versa, mas não se pode conhecer nem uma nem a outra sem uma mesma

terceira coisa (no caso presente, sem Deus). A conseqüência mediata daquela tese seria,

portanto, ou a negação da distinção real alma/corpo ou assunção de que as distinções real e

modal não são mutuamente excludentes. Admitindo que nenhuma interpretação da filosofia

de Descartes possa transigir com qualquer dessas conseqüências, nada resta senão recusar a

fonte da qual todas decorrem, a tese da independência existencial.

A fragilidade do argumento de Hoffman reside no tratamento unívoco que ele confere

à noção de distinção real, quando a não-univocidade da noção de substância e a estreita

conexão entre essas duas noções aconselham tratamento diverso. Em sua defesa, Hoffman

poderia evocar tanto o caráter omissivo do texto em relação à suposta ausência de

univocidade na teoria das distinções quanto seu caráter comissivo em relação à abrangência

dessa teoria. Com efeito, por um lado, Descartes não faz qualquer advertência explícita sobre

a suposta ambigüidade da noção de distinção real, que é, assim, questionável porque alheia ao

texto cartesiano. Por outro lado, Descartes, ao explicá-la, se refere explicitamente a todas as

substâncias e, em especial, a todas as substâncias pensantes: “pelo simples fato de que cada

um entenda ser uma coisa pensante e possa no pensamento excluir de si mesmo toda outra

substância, tanto pensante quanto extensa, é certo que cada um [...] se distingue realmente de

toda outra substância pensante e de toda outra substância extensa". Também ao considerar a

distinção de razão Descartes emprega a expressão “qualquer substância”, sugerindo, mais uma

vez, que ele pretendia referir-se a todas as substâncias, sem exceção. E que o mesmo não se

dê com relação à distinção modal tampouco sugere que devamos circunscrever a teoria das

distinções às substâncias criadas, mas, ao contrário, evidencia a consistência de Descartes na

108 Hoffman, Paul. Descartes's Theory of Distinction, p. 61.
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demarcação do campo de aplicação de cada uma das distinções, posto que a não generalização

da distinção modal se justifica pela imutabilidade divina. Qualquer que seja o veredicto

quanto ao argumento de Hoffman, as conseqüências mencionadas não exaurem as

implicações anti-cartesianas da atribuição a Descartes da tese da independência existencial. 

Aludimos, no capítulo I, à carta a Mesland de 9 de fevereiro de 1645, que destaca o

corpo humano em meio aos demais corpos ao conceder-lhe um critério próprio de identidade:

ele permanecerá numericamente o mesmo enquanto permanecer unido à mesma alma109.  O

corpo humano, portanto, não pode existir a menos que a alma exista. Mas, se a distinção real

consiste na (ou demanda a) capacidade de A existir sem que B exista (e vice-versa), então o

corpo humano não é realmente distinto da alma, conseqüência que contraria frontalmente o

dualismo cartesiano, uma vez que esse se exprime mediante referência explícita ao “meu

corpo”110, embora o argumento mesmo se desenvolva mediante a apreciação dos corpos em

geral. Dito de outra forma, por implicar a recusa da distinção real entre a alma e o corpo a ela

unido, a inserção, nessa distinção, de uma independência existencial parece fazer do corpo

humano um modo da alma, daí, por exemplo, a indagação de Deborah Brown em seu artigo Is

Descartes' body a mode of mind?.

Menos flagrantemente anticartesiana, mas suficientemente polêmica para ser evitada é

o efeito daquela tese sobre a relação entre a substância e o conjunto de seus modos. Embora

não dependa, para existir, de que nenhum modo em especial exista, a substância depende,

para existir, de que algum modo exista. Nas palavras de Descartes: “a alma não pode nunca

ser sem pensamento; ela pode é claro ser sem esse ou aquele pensamento, mas ela não pode

ser sem algum pensamento. Da mesma maneira, o corpo não pode, mesmo por um momento,

ser sem extensão”111. Assim, os partidários da tese em questão estão comprometidos a negar

que a substância se distingue modalmente de todos os seus respectivos modos, ainda que

possam admitir que ela se distingue modalmente de cada um deles. Em termos positivos,

como a distinção entre a substância e seus modos também não é real, o que eles se

comprometem a afirmar é que há entre a substância e seus modos (tomados conjuntamente)

uma distinção de razão, o que pode significar afirmar sua identidade, visto que a distinção de

razão é por vezes compreendida como uma distinção engendrada pela razão entre o que é, na

realidade, indistinto.

Não só pelo que implica, mas também pelo que não implica a interpretação da

109 Mesland, 9 de fev. de 1645; CSMK, 243; AT IV, 166-167.
110 “é certo que este eu isto é, minha alma, pela qual eu sou o que sou, é inteira e verdadeiramente distinta de 

meu corpo” (Sexta Meditação, §17; CSM II, 54; AT VII, 78).
111 Conversa com Burman, 16 de abril de 1648; CSMK, 336; AT V, 150.
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distinção real em debate pode ser questionada. Na carta a Elizabeth de 28 de junho de 1643,

Descartes mantém que afirmar a distinção real entre a alma e o corpo acarreta negar sua

união112. Margaret Wilson, ao comentar essa passagem, considera difícil não interpretá-la

como uma confissão explícita de Descartes da contraditoriedade de sua posição acerca da

relação alma/corpo. Ela, no entanto, não compreende o que poderia tê-lo motivado a fazê-la,

uma vez que não vê contraditoriedade em uma posição que afirma simultaneamente a

distinção e a união113. Com efeito, se a distinção real entre A e B consiste em que A pode

existir sem B (e vice-versa), pode-se manter consistentemente que A e B são realmente

distintos e, ao mesmo tempo, que estão atualmente unidos, pois a possibilidade da separação

não é incompatível com a atualidade da união. Se, no entanto, a distinção real consiste em que

A pode existir sem existir em B (e vice-versa), como propomos, então o que é realmente

distinto é não apenas separável, mas, em um sentido, separado, o que torna compreensível que

Descartes tenha considerado que ser realmente distinto acarreta não ser unido. Isso porque, se

A pode existir sem existir em B, então A não pressupõe o atributo essencial de B e, portanto,

não pode existir em B. Em outras palavras, visto que é a referência necessária a certo atributo

essencial que caracteriza os modos como modos de uma certa substância, se é possível para

uma coisa existir por si e, assim, não se referir ao atributo essencial de outra, então é

impossível para ela existir como modo de outra. Em suma, a distinção real, concebida como

envolvendo uma independência concernente à existência, por redundar em mera

separabilidade, não engendra a contraditoriedade entre ser (realmente) distinto e estar

(factualmente) unido, ao passo que a concepção concorrente, por resultar em separação, o faz.

E o faz sem que o reconhecimento dessa contraditoriedade signifique uma admissão, por parte

de Descartes, da inconsistência de sua posição acerca da relação alma/corpo, na medida em

que leva em conta que há diversas maneiras segundo as quais duas coisas podem estar

separadas ou unidas, sendo que uma maneira de estar separada pode ser incompatível com

uma maneira de estar unido e ainda assim ser compatível com uma outra. Uma vez

esclarecido o sentido de separação envolvido na distinção real, sabemos que o corpo e a alma

são separados porque nenhum existe no outro, o que é incompatível com um sentido de união

que os reduza a única coisa tornando um sujeito do outro, mas talvez compatível com algum

outro sentido. 

Por fim, deslocando o foco das conseqüências da tese da independência existencial

para lançá-lo simultaneamente sobre os critérios de distinção real e modal observamos a

112 Elizabeth, 28 de jun. de 1643; CSMK, 227; AT III, 693.
113 Wilson, Margaret Dauler. Descartes, p. 206-207.
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proeminência de um sentido diverso de independência. Quando Descartes diz que um modo

se distingue modalmente de uma substância, ele não pretende estar dizendo simplesmente que

o modo não pode existir sem que a substância exista, mas que o modo não pode existir a não

ser como algo que existe na substância. Mas, se o que é negado quando se nega que um modo

possa ser concebido clara e distintamente com exclusão da substância é que ele possa existir

sem existir na substância, então o que é afirmado quando se afirma que uma substância pode

ser concebida clara e distintamente com exclusão da outra é que ela pode existir sem existir na

outra. O confronto entre as distinções real e modal promove, portanto, uma noção de

independência concernente não à existência, mas à inerência, noção que se coaduna com o

conjunto dos argumentos expostos nesta seção. Primeiramente, ela se coaduna com a idéia de

que a independência existencial representa uma condição suficiente ou um critério de

distinção real, pois se A pode existir sem B, então A não existe em B à maneira de um modo.

Em segundo lugar, ela se coaduna com a idéia de que o aporte da Segunda Meditação tem a

ver antes com questões de atribuição do que de existência, pois atribuição e inerência são

claramente conexas. Em último lugar, ela não engendra as conseqüências que depõem contra

sua concorrente: embora as substâncias criadas não possam existir sem que Deus exista, elas

não existem em Deus; embora o corpo humano não possa existir sem que a alma exista, ele

não existe na alma como um modo desta; e, embora substâncias criadas e os modos se

relacionem simetricamente no sentido de que a presença de um modo implica a presença de

uma substância e, inversamente, a presença de uma substância implica a presença de um

modo, eles não se relacionam simetricamente no sentido de que os modos existem na

substância, mas não o inverso.

*

O capítulo anterior não logrou rechaçar duas importantes objeções ao pluralismo, que

restava obliterado pela dependência das partes da extensão em relação a suas partes adjacentes

e constitutivas, supostamente inconciliável com a independência própria às substâncias. Neste

capítulo, perscrutamos então a noção de independência própria às substâncias, buscando

mostrar que a independência não convém às substâncias (criadas) inqualificadamente114, o que

significa que a substancialidade não é refratária a toda e qualquer sorte de dependência. Mas,

se a substancialidade admite alguma sorte de dependência, o simples fato de uma coisa

depender da existência de outra coisa não a expurga da categoria de substância. Pois, se

alguma dependência é admitida, então a menor delas também o é, e esta corresponde à

114 Que a independência não se aplique inqualificadamente às substâncias criadas em virtude de sua 
dependência relativa a Deus é uma trivialidade. Referimo-nos, pois, aqui, às relações entre criaturas. 
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dependência concernente à existência, na medida em que toda outra a pressupõe. A

dependência de cada parte da extensão relativamente à existência de suas partes adjacentes,

portanto, não enseja um argumento antipluralista. 

Ainda enseja um argumento antipluralista, porém, o fato de que a dependência dos

corpos não se restringe à existência dos que lhe são circunvizinhos, recaindo também sobre

aqueles que lhe são constitutivos, e não apenas sobre a existência, mas também sobre a

composição destes. O mesmo vale para o homem, cuja dependência em relação à alma e ao

corpo não é meramente a dependência em relação a sua existência, mas também a

dependência em relação à composição destes. Em uma formulação geral do problema, capaz,

por sua generalidade, de abarcar ambos os casos, temos que o empecilho remanescente para a

substancialidade dessas entidades é que a noção de substância, por sua própria definição,

formulada em termos de independência, parece inabilitar a idéia de uma substância composta,

uma vez que esta depende do que a compõe. Neste capítulo, no entanto, buscamos não apenas

excluir da noção de substância a independência existencial, como também substituí-la.

Buscamos estabelecer como tese positiva que a independência de que goza a substância se

caracteriza como sendo concernente à inerência, tese que, à parte repercussões sobre o status

ontológico dos corpos ou do homem, tem como mérito intrínseco a unificação de duas

definições de substância, à primeira vista, dissonantes. Como nem o corpo inere em suas

partes, nem o homem inere na alma e no corpo, a dependência envolvida nessas relações não

decide a questão da substancialidade dessas entidades. Ou seja, a independência própria à

substância não só não é inqualificada, como sua qualificação pode conviver com a

dependência do composto em relação ao que o compõe.

No transcorrer de nossa argumentação, a tarefa de determinar o sentido de

independência próprio às substâncias conduziu-nos à noção de distinção real, estreitamente

ligada à de substância tanto por constituir uma relação entre substâncias, só existindo

propriamente entre duas ou mais dessas entidades, quanto por viger entre quaisquer

substâncias, respondendo por seu número. Assim como fizemos no que tange à substância,

tentamos mostrar a proeminência da inerência para a caracterização da distinção real, o que,

além de alinhá-la ao objetivo primário das Meditações – a fundamentação da física –, traz a

conseqüência de que a alma e o corpo seriam realmente distintos mesmo se sua união

constituísse uma necessidade, desde que essa necessidade não fosse promovida nem pela

inerência da alma no corpo, nem, inversamente, do corpo na alma. Todavia,

independentemente do que está implicado na distinção real, Descartes de fato se compromete

com a visão de que a alma, até onde podemos naturalmente conhecê-la, pode sobreviver à
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destruição do corpo115, de maneira que permanece a questão de se a união alma/corpo pode ser

algo mais do que uma união meramente acidental. Isso é o que investigaremos no próximo

capítulo.

115 Segundas Respostas; CSM II, 109; AT VII, 153-154.
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3 Unidade per se, incompletude e inclinação natural

 Ainda que não simplesmente por ser substância, ou mesmo por isso, fato é que, para

Descartes, a alma pode existir sem o corpo, donde parece decorrer que, se ela existe com o

corpo, essa união não pode ser, para ela, mais do que um acidente. Todavia, na carta a Regius

de dezembro de 1641, Descartes, ao instruí-lo acerca de como proceder na altercação pública

em que este se envolvera na Universidade de Utrecht e durante a qual foram questionadas as

implicações do trabalho cartesiano, se não nega aquela conseqüência, também não a abraça

irrestritamente:

“Alegai também que em vossa nona tese vós afirmais que um ser humano vem a ser per
accidens a partir do corpo e da alma a fim de indicar que se pode em um sentido dizer ser
acidental para o corpo estar conjugado à alma, e para a alma estar conjugada ao corpo, na
medida em que o corpo pode existir sem a alma e a alma pode existir sem o corpo. Pois o
termo 'acidente' significa o que quer que possa estar presente ou ausente sem que o seu
possuidor deixe de existir”116

Que a alma e o corpo humano (embora não enquanto humano) possam persistir na existência

separadamente implica, para Descartes, que sua união é “em um sentido” acidental. Mas, se

ela não é absolutamente acidental, sendo-o apenas “em um sentido”, o que responde pelo

sentido não-acidental da união? A mesma carta, em sua seqüência, dá-nos um alvitre para a

construção de uma resposta a essa questão:

“Dizei-lhes que, apesar disso, não dissestes que um ser humano é um ens per accidens, e
vós mostrastes suficientemente, em vossa décima tese, que o compreendestes como um ens
per se. Pois então vós afirmastes que o corpo e a alma, em relação ao ser humano inteiro,
são substâncias incompletas; e se segue de eles serem incompletos que o que eles
constituem é um ens per se.”

O caráter per se da união está, portanto, ligado à incompletude da alma e do corpo. A

atribuição de incompletude a essas entidades, no entanto, está em franca contradição com a

completude intrínseca à substância, o que, aliado ao fato de que, na carta a Regius, Descartes

está explicitamente engajado em orientá-lo acerca de como responder a seus oponentes, lança

dúvidas, a um só tempo, sobre a incompletude das referidas entidades – da qual uma resposta

erigida a partir dessa base não pode prescindir – e sobre a legitimidade da própria questão

cuja resposta pretendemos erigir sobre essa base.  Em outras palavras, pareceu-nos haver uma

questão: em que sentido a união não é acidental? Pareceu-nos haver encontrado um ponto de

partida para respondê-la: a incompletude da alma. Porém, esse ponto de partida revelou-se em

conflito com a tese estabelecida de que ser substância é ser completo. Entre um e outra, a

fragilidade da fonte do primeiro recomenda que se faça a opção pela última; com isso,

116Regius, dez. de 1641; CSMK, 200; AT III, 460.
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entretanto, não apenas retrocedemos à estaca zero na descoberta (ou construção) de uma

resposta para a pergunta inicial, mas tornamos a própria pergunta objeto de incerteza, na

medida em que a fonte a partir da qual ela surge é a mesma de sua resposta, e, se é frágil para

sustentar a resposta, é também frágil para fazer surgir a pergunta. Não se trata, assim, apenas

da ignorância de qual seja o sentido não-acidental da união, mas também da incerteza de que

ele seja, isto é, da existência desse sentido.

Se, por um lado, o contexto das afirmações de Descartes a Regius põe sob suspeita a

fiabilidade dessas afirmações enquanto expressões fidedignas das posições cartesianas, por

outro,  esse contexto é insuficiente para que se as condene como expressões ilegítimas dessas

posições. Em verdade, uma visão mais abrangente da correspondência com Regius faz a

balança pender em favor da autenticidade das afirmações em julgamento. Na carta de janeiro

de 1642, após exortar Regius, por meio de um panegírico da sinceridade, a reconhecer o que

de falso pudesse haver nas teses por ele (i.e., por Regius) professadas, Descartes toma como

exemplo justo a tese segundo a qual o homem é um ens per accidens e aconselha a Regius

declarar “em público ou em privado” que o homem é um verdadeiro ens per se117.

Novamente, na carta de julho de 1645, em que critica um escrito de Regius (possivelmente

uma cópia manuscrita do livro Fundamentos da Física (1646)), Descartes, após manifestar

seu descontentamento com as opiniões acerca da mente humana nele contidas, avalia como

errônea a opinião segundo a qual o homem é um ens per accidens118.

Seja como for, resgata-nos de conjecturas acerca de o que, na correspondência com

Regius, é filosofia e o que, nela, é diplomacia, uma passagem extraída das respostas ao quarto

117 “vós deveis [...] corrigir sem teimosia o que quer que possais ter dito que seja falso ou inexato. Lembre-se de
que não há nada mais louvável em um filósofo do que um sincero reconhecimento de seus erros. Por 
exemplo, quando vós dizeis que um ser humano é um ens per accidens, sei que dizeis apenas o que todos os 
outros admitem, que um ser humano é feito de duas coisas que são realmente distintas. Mas a expressão ens 
per accidens não é usada nesse sentido pelos escolásticos. Portanto, se não podeis usar a explicação que 
sugeri em uma carta anterior […] então é muito melhor admitir abertamente que mal compreendestes a 
expressão escolástica do que tentar, sem sucesso, dissimular a questão. […] E, quando quer que surja a 
ocasião, em público ou em privado, vós deveis afirmar que acreditais que um ser humano é um verdadeiro 
ens per se, e não um ens per accidens, e que a mente está unida de maneira real e substancial ao corpo. Vós 
deveis dizer que eles estão unidos não por posição ou por disposição, como asseris em vosso último artigo – 
pois isso também está sujeito a objeção e é, na minha opinião, inteiramente falso –, mas por uma verdadeira 
forma de união, como todos concordam, embora ninguém explique o que isso significa, e então vós também 
não precisais explicar. Poderíeis fazê-lo, no entanto, como fiz em minhas Meditações Metafísicas [...]” 
(Regius, jan. de 1642; CSMK, 205-205; AT III, 492-493)

118 “quando cheguei ao capítulo sobre o homem e vi o que vós sustentais acerca da mente humana e de Deus, 
[…] fiquei absolutamente espantado e entristecido, tanto porque vós pareceis acreditar em tais coisas quanto 
porque vós não podeis abster-se de escrevê-las e ensiná-las apesar de elas vos exporem ao perigo e à censura 
sem trazer-vos nenhum louvor.[...] Em primeiro lugar, ao considerar a mente como uma substância distinta 
do corpo, vós escreveis que um homem é um ens per accidens; mas então, quando observais que a mente e o 
corpo estão intimamente unidos em um mesmo homem, vós tomais a primeira como sendo apenas um modo 
do corpo. O último erro é muito pior do que o primeiro.” (Regius, jul. de 1645; CSMK, 254-255; AT IV, 
249-250)
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conjunto de objeções, em que, além de reiterar as posições que destacamos naquela

correspondência, Descartes, ao mesmo tempo em que expõe a incongruência entre a noções

de substância e de incompletude, as reconcilia segundo um dos sentidos da última:

“Também é possível denominar uma substância incompleta no sentido de que, embora não
haja nada incompleto sobre ela qua substância, ela é incompleta na medida em que é
referida a alguma outra substância em conjunção com a qual ela forma algo que é uma
unidade por si.[...] a mente e o corpo são substâncias incompletas quando são referidas a
um ser humano que conjuntamente elas constituem. Mas se são consideradas em si mesmas,
são completas.”119

Assim, por constituir uma base textual mais sólida para o caráter per se da união, assim como

para a conexão desse caráter com a noção de incompletude, e por nuançar a contradição entre

essa noção e a noção de substância, as Quartas Repostas restituem nosso projeto original. Na

superfície do texto, o apaziguamento dessa dualidade concernente à atribuição, à substância,

de uma completude necessária e de uma incompletude possível acontece mediante o caráter

absoluto da primeira e relativo da segunda. Mas, não só por ser completa em si mesma e

incompleta relativamente a algo de uno que ela constitui a substância pode ser, ao mesmo

tempo e sem inconsistência, completa e incompleta. Viabiliza essa conciliação, além da

diferença aspectual, um desdobramento semântico. Como vimos, a noção de completude está

ligada à de perseidade, ser per se, no entanto, opõe-se, em um sentido a ser per alliud e, em

outro, a ser per accidens, ou seja, em um sentido a dicotomia completo/incompleto equivale à

dicotomia per se/per alliud, em outro sentido, porém, ela tem a ver com a dicotomia per

se/per accidens. Na substância, enquanto substância, nada há de incompleto porque ser

substância é ser por si e não por outro, sendo completa nesse sentido a substância se

diferencia de um modo. Ela pode, no entanto, ser incompleta por constituir, com outra, algo

que é uno por si e não por acidente, sendo incompleta nesse sentido ela diferencia esse algo de

um mero agregado. Para a questão da unidade, a segunda versão da distinção

completo/incompleto é a relevante, na medida em que, ao sustentar a visão de que o ser

humano é um ente uno por si, Descartes a opõe à visão de que o ser humano é um ente por

acidente.

A fim de considerá-lo sob enfoque diverso e complementar ao do parágrafo anterior,

reiteremos o ponto: contradiz a definição de substância como entidade completa que ela seja

incompleta enquanto substância, não contradizendo essa definição que a substância seja

incompleta relativamente, o que, de alguma forma ainda por esclarecer, condiciona a

perseidade, i.e., o caráter não acidental de uma entidade que, com outra substância, ela venha

a constituir. A que, no entanto, é relativa a incompletude relativa imputável à substância? No

119 Quartas Respostas; CSM II, 157; AT VII, 222.
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curto excerto das Quartas Respostas citado acima, Descartes enseja duas respostas, ambas

relevantes, mas que envolvem compromissos diversos: a incompletude é relativa a alguma

outra substância com a qual a primeira forma algo que é uma unidade por si; ela é relativa à

própria entidade una por si que é formada. Assim, Descartes permite dizer que a alma é

incompleta relativamente ao corpo ou que ela é incompleta relativamente ao homem.

A alma é incompleta relativamente ao homem porque ela, sozinha, não é o homem,

mas uma parte dele. Sob a aparente trivialidade dessa dimensão da incompletude, encontra-se

uma tomada de posição entre concepções divergentes sobre o homem. Arnauld objetara que o

argumento dualista provaria demais, retomando visão platônica de que o homem é uma alma

que faz uso de um corpo120. A mesma questão é ensejada pela aparente flutuação da referência

do dêitico “eu” ao longo das Meditações121: da Segunda até a Sexta Meditação, à natureza ou

à essência do eu não pertence necessariamente nenhuma outra coisa a não ser o pensamento,

até então, portanto, a referência do “eu” parece ser a alma; apenas com a tese da união, já ao

final das Meditações, a alma passa a constituir com o corpo um único todo, que parece

substituí-la como referência do “eu” – “meu corpo (ou, antes, eu mesmo por inteiro, na

medida em que sou composto do corpo e da alma)”122. Nesse contexto de incerteza acerca do

que é homem (ou do que sou eu), a incompletude da alma, por implicar que o homem inclui o

corpo, põe Descartes ao lado do aristotelismo-escolástico contra o platonismo. Mas, aí se

encerram suas repercussões, pois que o homem seja alma e corpo nada diz sobre a unidade

que a alma e corpo tem no homem, para o que deve ser posta em primeiro plano, ao invés de a

relação entre a alma e o homem, a relação entre a alma e o corpo e, assim, a incompletude da

alma relativamente ao corpo.

A tríade separabilidade/unidade/incompletude, na qual a separabilidade da alma em

relação ao corpo constitui um problema para que haja, entre eles, uma unidade outra que não

meramente acidental e na qual a noção de incompletude é evocada para contorná-lo, não faz

sua estréia na história da filosofia com Descartes, remontando ao longo da escolástica ao

menos até Tomás de Aquino. A fim de avaliar como esse recuo na história pode ser instrutivo

no que concerne à variante cartesiana da incompletude da alma vis-à-vis o corpo, detenhamo-

nos em contemplar os contornos gerais da referida tríade no interior da filosofia tomista.

3.1 Incompletude em Tomás de Aquino

120Quartas Objeções; CSM II, 143; AT VII, 203.
121Landim, Raul. A Referência do Dêitico “Eu” na Gênese do Sistema Cartesiano: a Res Cogitans ou o 

Homem?.
122Sexta Meditação, §25; CSM II, 56: AT VII, 81.
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O princípio intelectivo se une ao corpo como forma?, a partir dessa indagação

desenvolve-se  o artigo 1 da questão 76 da Suma Teológica (parte I), no transcorrer do qual

Tomás opõe a objeção e a resposta seguintes. A objeção: parece que o princípio intelectivo

não se une ao corpo como forma, pois a forma é essencialmente ato da matéria e, portanto,

não pode existir sem a matéria, mas a alma humana, sendo incorruptível, continua a existir

sem estar unida ao corpo, quando o corpo é destruído, logo, ela não é forma do corpo. A

resposta: convém à alma humana em si estar unida ao corpo como ao corpo leve manter-se

suspenso e, ambos, a alma separada do corpo e o corpo leve separado de seu lugar natural

mantêm cada um sua aptidão, sua inclinação natural, a alma a unir-se ao corpo, o corpo leve a

suspender-se. São três os principais elementos contidos nessa disputa: a tese de que a forma é

essencialmente ato da matéria e a tese de que a alma é incorruptível, as quais, conjugadas,

engendram a objeção e das quais, no entanto, Tomás não abdica, e a tese de que a alma

humana possui uma inclinação natural a unir-se ao corpo, mediante a qual as duas anteriores

devem ser conciliadas.

 A primeira advém de que, do contrário, i.e., se a forma não fosse ato da matéria em

virtude de sua essência, a matéria e a forma não seriam um substancialmente, mas

acidentalmente.

Na segunda, o que é relevante não é exatamente a incorruptibilidade, mas a

separabilidade, para qual a incorruptibilidade da alma humana, aliada à corruptibilidade do

corpo, é condição suficiente, conquanto não necessária. Ambas advêm da incorporeidade e

subsistência da alma humana. Embora a incorporeidade não seja uma exclusividade da alma

humana, pertence exclusivamente a ela (ou melhor, a ela e não às demais formas existentes na

matéria) a incorporeidade por meio da qual se prova sua subsistência, sendo por isso que

Tomás, mesmo após haver provado a incorporeidade da alma enquanto primeiro princípio de

vida123, prova a incorporeidade da alma enquanto princípio intelectivo124. O principal

argumento pela subsistência da alma humana relaciona a amplitude da capacidade intelectiva

à sua incorporeidade distintiva e a última ao seu modo de ser. Partindo de que podemos, em

princípio, conhecer a natureza de todos os corpos, Tomás busca mostrar que, para estar em

potência para conhecer todas elas, o intelecto não pode conter, em sua natureza, nenhuma

delas. Se contivesse, em sua natureza, alguma espécie de natureza corpórea, o intelecto estaria

sempre em ato relativamente a ela e, portanto, não estaria em potência relativamente a todas

123Suma Teológica, p.I, q.75, a.1.
124Suma Teológica, p.I, q.75, a.2.
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as espécies de naturezas corpóreas alternativas, pois não pode receber ao mesmo tempo

determinações mutuamente exclusivas. Do mesmo modo, se o intelecto fosse ato de um órgão

corporal, esse órgão impediria o conhecimento de todos os corpos. A incorporeidade que é

distintiva da alma humana, portanto, traduz-se no fato de que ela é princípio de uma operação,

a operação intelectiva, que não é ato de um órgão corpóreo. Para concluir que a alma humana

é também subsistente, Tomás acrescenta a tese de que uma coisa opera segundo o modo pelo

qual é. Parte do que essa tese exprime é que o que opera por si é por si, cuja justificação

consiste em que, como existir é pré-requisito para operar, o que tem existência em outro não

opera por si. Assim, como a alma humana, ao inteligir, opera por si sem a participação do

corpo, ou melhor, sem a participação do corpo a não ser em razão de seu objeto de

intelecção125, ela é por si.

Então, ao contrário das formas materiais, em que se incluem as almas dos animais

irracionais, denominadas materiais porque, estando imersas na matéria, não podem existir sem

ela, a alma humana é subsistente, como o demonstra a análise de sua faculdade distintiva, o

intelecto. Essa subsistência parece chancelar parcialmente a insinuação do título da primeira

questão do Tratado do Homem: “O homem composto de substância espiritual e corporal”.

Parcialmente porque ela parece confirmar que alma humana é uma substância, o que é apenas

metade da insinuação, a outra metade sendo que o corpo é uma substância, o que,

sabidamente, não é uma tese de Tomás. O ponto é, a princípio, claro: a alma humana é uma

substância, como o título antecipa e a demonstração de sua subsistência confirma. Porém, são

duas as características da substância: a) ser uma realidade subsistente e b) ser completa em

uma natureza específica126. A primeira, como foi dito, é uma característica da alma humana, a

segunda não o é. A alma humana é, assim, uma substância incompleta, o que se traduz em

dois aspectos: ela é incompleta porque não possui todas as características da substância e ela é

incompleta porque a característica que ela não possui é a de ser completa em uma natureza

específica. Por ser incompleta sob o segundo aspecto, e, conseqüentemente, sob o primeiro, a

alma humana possui uma inclinação natural a unir-se ao corpo, com o qual compõe uma

substância completa sob ambos os aspectos. Por meio desse desdobramento, alcançamos o

terceiro elemento da disputa exposta como ponto de partida desta seção, a tese de que a alma

humana possui uma inclinação natural a unir-se ao corpo.

Segundo Tomás, o homem não apreende diretamente essências. A conseqüência para o

método de análise da alma é que, a fim de compreender sua inclinação natural à união com o

125Suma Teológica, p.I, q.75, a.2, ad.3.
126Suma Teológica, p.I, q.75, a.2, ad.1.
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corpo, é preciso considerar suas potências, as quais estão para ela como acidentes próprios, e

que, como tais, na medida em que procedem da essência, pois a têm como causa, conduzem-

nos em direção a ela. Conseqüência metodológica que, aliás, se reflete na maneira como nos

referimos às diferentes almas, designando-as pelo mesmo nome de suas potências mais

importantes, como quando tomamos por intelecto ora a potência intelectiva, ora a alma que

tem essa potência, e que, por isso mesmo, designamos alma intelectiva. Se, por um lado, foi a

análise da alma por meio de uma de suas potências que a revelou como independente do

corpo, por outro, a análise da alma por meio de suas potências deve revelá-la como inclinada

a ele.

Convém assim esclarecer que a alma que é princípio de uma operação que não é ato de

um órgão corporal é a mesma forma que é princípio de operações (sensitivas, motoras e

vegetativas) que se realizam no corpo. Isso é provado a partir da consideração de que a forma

substancial diferencia-se da acidental por conferir um ser absoluto – em oposição não a

específico, mas a relativo –, enquanto a forma acidental confere um ser relativo a outro pré-

existente. Como conseqüência, se preexistisse na matéria uma forma substancial, a alma não

seria uma forma substancial, mas acidental, posto que relativo a esse ser preexistente. Logo, é

a mesma forma, a mesma alma, que é princípio das operações intelectivas e das operações

sensitivas, motoras e vegetativas. Em uma formulação positiva, ela, por ser uma forma

superior, como que contém a alma sensitiva e a vegetativa, pois as formas superiores contêm

“virtualmente” as inferiores. Pelo poder intelectivo não ser ato de um corpo, a alma intelectiva

é subsistente, por possuir poderes que são atos de um corpo, ela é forma do corpo. 

Conquanto a atribuição à alma intelectiva de operações dependentes do corpo talvez

bastasse para justificar sua inclinação natural a ele, essa estratégia deixa Tomás suscetível à

objeção averroísta que, concedendo que a alma é forma do corpo, sustenta que, por isso

mesmo, ela é inseparável dele e que o intelecto, na medida em que prescinde (em certo

sentido) do corpo, não é parte da alma. Ou seja, se Tomás se restringisse a explicar a

inclinação natural que justifica o status da alma enquanto forma por meio das operações da

alma que se realizam no corpo, poderia ocorrer que a operação intelectiva, por não realizar-se

nele, fosse desvinculada da alma. Tomás, porém, possivelmente movido por essa objeção,

demonstra, adicionalmente, o duplo status ontológico da alma humana pela análise de uma

mesma operação. A operação intelectiva, como vimos, justifica, por sua incorporeidade, o

status da alma no que ele possui de peculiar, isto é, enquanto ela é subsistente, o que está

associado à sua independência existencial; a operação intelectiva, como veremos, justifica,

pela relação que naturalmente mantém com as demais operações, o status da alma no que ele
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possui de comum, isto é, enquanto ela é forma, o que está associado à sua dependência

essencial. Ao mostrar que o intelecto, embora distintivamente incorpóreo, depende de

operações que ocorrem no corpo, Tomás restaura o vínculo entre o intelecto e essas operações

e, conseqüentemente, entre o intelecto e o corpo.

Nesse sentido, Tomás afirma que uma coisa não é completa em uma natureza

específica a menos que possua o que é requerido para a operação própria daquela natureza.

Como é essa incompletude que explica a inclinação natural da alma ao corpo e como inteligir

é a operação própria da natureza humana, é essa operação que deve explicar aquela

inclinação. A operação do intelecto, embora não ocorra no corpo, tem início com o trabalho

do intelecto sobre imagens corporais (fantasmas), as quais, por sua vez, são formadas e

armazenadas pela e na imaginação a partir dos estímulos advindos dos sentidos externos.

Portanto, a inclinação natural da alma, se mostra, por um lado, a despeito do intelecto e, por

outro lado, se mostra, outrossim, em razão do intelecto.

O problema da unidade da alma e do corpo face à separabilidade da alma em relação

ao corpo revela alguma semelhança entre as filosofias tomista e cartesiana. Acrescenta-se a

essa semelhança em relação aos dados do problema, uma semelhança, ao menos nominal, em

relação a sua solução, uma vez que ambos, Tomás e Descartes, buscam alinhavá-la valendo-se

de uma noção de (in)completude. Resta investigar se essa semelhança persiste para além da

superfície das palavras, isto é, se (e em que medida) as diferenças ou incongruências entre

esses dois quadros conceituais suportam o translado, para a filosofia cartesiana, de um

expediente tomista. Convém observar que os estímulos a essa investigação não são, como se

poderia supor, arrefecidos pela interpretação segundo a qual o projeto mesmo de Descartes

envolve a substituição do modelo aristotélico-escolástico por outro proporcionado à

fundamentação de uma nova física – interpretação que, ao lado da que compreende esse

projeto como sendo o de uma resposta ao ceticismo, figura como standard. Pois cabe à

investigação que se propõe contribuir para a demarcação dos limites dessa substituição. Em

outras palavras, o fato de Descartes construir seu sistema em oposição à tradição, em lugar de

dar à investigação em relevo ares de intento insensato, uma vez que aparentemente fadado ao

fracasso, pode ser melhor caracterizado por meio dela.

3.2 A redefinição cartesiana da alma

Para Tomás, a separabilidade e a incompletude da alma humana mostram-se, ao menos

de início, tributárias de uma concepção segundo a qual a alma é princípio de operações que
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não se realizam no corpo, as quais servem à demonstração de que ela pode existir sem ele, e

também princípio de operações que se realizam no corpo, as quais servem à demonstração de

que ela tende a ele, como vimos. Descartes, porém, não perfilha integralmente essa concepção

da alma humana, em virtude do que se põe a questão de se ele poderia, ainda assim, perfilhar

a incompletude.

Como bem o expõe Rozemond127, do ponto de vista da gênese do sistema e do ponto

de vista do sistema constituído, Descartes promove uma redistribuição das operações entre a

alma e o corpo, transferindo ao último operações tradicionalmente vinculadas à primeira

como seu princípio (embora não como seu sujeito). Do ponto de vista da gênese do sistema,

essa redistribuição é arquitetada, sobretudo, na Segunda Meditação:

“Passemos, pois, aos atributos da alma e vejamos se há alguns que existam em mim. Os
primeiros são alimentar-me e caminhar; mas, se é verdade que não possuo corpo algum, é
verdade também que não posso nem caminhar nem alimentar-me. Um outro é sentir; mas
não se pode também sentir sem o corpo [...] Um outro é pensar; e verifico aqui que o
pensamento é um atributo que me pertence; só ele não pode ser separado de mim.”128

Algumas ressalvas mitigam a cogência dessa passagem, a primeira das quais pode ser nela

mesma antevista. As ações “alimentar-me”, “caminhar” e “sentir”, tradicionalmente

relacionadas à alma, relacionavam-se a ela como seu princípio, tendo como seu sujeito o

homem composto de alma e corpo. Contudo, a razão alegada por Descartes, a saber, “não

possuo corpo algum”, embora suficiente para negar a condição de sujeito de tais ações ao

“espírito”, “pensamento” ou “razão” que o “eu” reconhece ser, não o é para negá-lo a de

princípio dessas ações. Malgrado o embaraço assinalado, a partir da conclusão expressa no

último período da passagem citada pode-se erigir um argumento capaz de alcançar a relação

de princípio. Pois, sendo a natureza da nossa alma apenas a de pensar, ela em nada pode

contribuir para as funções que podem estar em nós sem que o pensemos.

A segunda ressalva põe em questão justo a conclusão em que nos apoiamos no

parágrafo anterior, manifestando-se na seqüência imediata do texto cartesiano:

“(1) verifico aqui que o pensamento é um atributo que me pertence; só ele não pode ser
separado de mim. (2) Eu sou, eu existo: isto é certo; mas por quanto tempo? A saber, por
todo o tempo em que eu penso; pois poderia, talvez, ocorrer que, se eu deixasse de pensar,
deixaria ao mesmo tempo de ser ou de existir. (3) Nada admito agora que não seja
necessariamente verdadeiro: nada sou, pois, falando precisamente, senão uma coisa que
pensa [...] (4) Mas, pode também ocorrer que essas mesmas coisas, que suponho não
existirem, já que me são desconhecidas, não sejam efetivamente diferentes de mim, que eu
conheço? Nada sei a respeito; não o discuto atualmente, não posso dar meu juízo senão a
coisas que me são conhecidas [...]”129.

127Rozemond, Marleen. Descartes's Dualism, p. 40-48.
128Segunda Meditação, §7; CSM II, 18; AT VII, 27.
129Segunda Meditação, §7 e §8; CSM II, 18; AT VII, 27. [numeração e grifo nossos]
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Acima, Descartes intercala trechos em que parece fazer afirmações acerca da essência do “eu”

e, mais do que isso, acerca de toda essa essência – (1) e (3) – e trechos em que parece recuar –

(2) – e mesmo advertir-nos de que o conhecimento até então disponível não o autoriza a fazer

essas  mesmas afirmações – (4). A hesitação de Descartes justifica-se em virtude da posição

ocupada pela Segunda Meditação na ordem das razões, a qual exige que se compreenda o que

é dito acerca do “eu” como restrito à ordem do conhecer. Até aqui, portanto, o que sabemos

acerca do “eu” (ou da alma) não vai além de que o pensamento é o único atributo que, por ora,

podemos seguramente atribuir-lhe ou que, conquanto possamos seguramente atribuir-lhe a

ação de pensar e negar-lhe as demais, é ainda dubitável a correspondência entre nossas

certezas e a verdade das coisas. Em outras palavras, neste ponto, “que só ele [o pensamento]

não possa ser separado de mim” significa “estou certo unicamente de que sou um sujeito que

pensa e faço abstenção de pronunciar-me acerca das demais ações” ou “estou certo de que sou

unicamente um sujeito que pensa e, por conseguinte, de que não sou sujeito nem princípio das

demais ações, mas nada afirmo além de que estou certo disso, já que não estou certo de como

são as coisas para além de minhas certezas”. Em ambos os casos, a divergência entre Tomás e

Descartes concernente à concepção da alma não está ainda consolidada, pois, em ambos, o

que é dito da alma é dito antes acerca do conhecimento que dela possuímos do que da própria

alma130.

Por último, ressalvamos o tratamento indistinto dispensado por Descartes às ações de

nutrir-se e mover-se, de um lado, e de sentir, de outro. Em um primeiro momento, como

vimos, ele as reúne para afirmar que nenhuma existe no “eu”. Apenas dois parágrafos à frente,

no entanto, o sentir é reintegrado à coisa pensante: “Que é uma coisa que pensa? É uma coisa

que duvida, que concebe, que afirma, que nega, que quer, que não quer, que imagina também

e que sente.”131. Do confronto entre esses dois momentos, surge uma aparente inconsistência,

que se perfaz na negação e na atribuição do sentir ao “eu” (i.e., à coisa pensante), e uma clara

diferença entre as ações de nutrir-se, mover-se e sentir, que se evidencia na inclusão da

última, mas não das primeiras, na descrição da coisa pensante segundo seus diferentes modos.

A aparente inconsistência poderá ser dirimida por meio de uma ambigüidade identificada no

uso do termo 'sentir' e de seus derivados, que ora remetem a uma operação que se inicia com a

afecção dos corpos externos sobre o corpo conjugado à alma, ora simplesmente ao pensar que

130Nas palavras de Descartes: “nessa passagem, não estava em minha intenção fazer essas exclusões [i.e., 
excluir da alma tudo exceto o pensamento] a fim de corresponder à verdade efetiva da coisa (com a qual eu 
não estava lidando naquele estágio), mas apenas a fim de corresponder à minha própria percepção.” (Prefácio
ao Leitor das Meditações; CSM II, 7; AT VII, 8.)

131Segunda Meditação, §9; CSM II, 19; AT VII, 28.
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se a realiza, ambigüidade que se agrava com a divisão em graus dessa operação, de maneira

que é sempre preciso decidir se o que está em jogo é o sentir propriamente, e qual de seus

graus (ou todos conjuntamente), ou o pensamento de que se sente; trataremos do tema em

capítulo posterior. A diferença que marca a relação, com a alma, entre o sentir e as demais

ações, por sua vez, deve-se à noção da faculdade de sentir, ao contrário da demais, encerrar

alguma espécie de intelecção, pelo que ela deve ser atribuída a alguma substância inteligente.

Nem por isso, contudo, essa faculdade torna-se parte da essência da alma, pois, mantém

Descartes, a substância inteligente pode conceber-se por inteiro sem ela.132

A transformação na concepção da alma presente em germe na Segunda Meditação

recebe expressão inequívoca, do ponto de vista do sistema constituído, nas Respostas às

Quintas Objeções. O ponto de partida da objeção de Gassendi133 é a conclusão em que

antevimos a transformação levada a cabo por Descartes: “Eu sou, portanto, em sentido estrito,

uma coisa que pensa; isto é, uma mente, ou inteligência, ou intelecto, ou razão”. Ante a essa

conclusão, Gassendi, que acreditava dirigir-se a uma alma humana, compreendida como

princípio pelo qual um homem vive, sente, caminha e intelige, descobre-se interlocutor de

uma mente alijada não só do corpo como da própria alma. A resposta de Descartes, de certo

modo, reconduz Gassendi a sua crença original, não, porém, pela retificação de sua

descoberta, mas pela assimilação de ambas por meio da limitação da alma à mente, ao

princípio pelo qual o homem pensa. A eloqüência da resposta cartesiana recomenda que a

citemos na íntegra:

 “Assim, o homem primitivo provavelmente não distinguiu entre, de um lado, o princípio
pelo qual nos nutrimos e crescemos e realizamos sem nenhum pensamento todas as outras
operações que temos em comum com os brutos e, de outro lado, o princípio em virtude do
qual pensamos. Ele, portanto, usou o único termo ‘alma’ para ambos; quando,
subseqüentemente, notou que pensamento era diferente de nutrição, denominou o elemento
que pensa ‘mente’, e acreditava ser ela a principal parte da alma. Eu, por contraste,
observando que o princípio pelo qual nos nutrimos é inteiramente diferente – diferente em
tipo – daquele em virtude do qual pensamos, disse que o termo ‘alma’, quando usado para
referir-se a ambos os princípios, é ambíguo. Se formos tomar ‘alma’ em seu sentido
preciso, como significando a ‘primeira atualidade’ ou ‘forma principal do homem', então o
termo deve ser entendido como se aplicando apenas ao princípio em virtude do qual
pensamos; e, para evitar ambigüidade, usei, tanto quanto possível, o termo ‘mente’ para
isso. Pois considero a mente não como uma parte da alma, mas como a alma pensante em
sua inteireza.”134

Em sua provocação, Gassendi, além de incitar Descartes a pôr às claras sua concepção

da alma, faz-nos atinar para o fato de que essa concepção parece estar presente já no

Discurso135, subjazendo à discussão acerca dos meios de diferenciação entre máquinas,

132Sexta Meditação, §18; CSM II, 54; AT VII, 78.
133Quintas Objeções; CSM II, 183-184; AT VII, 263-264.
134Quintas Respostas; CSM II, 246; AT VII, 356.
135Discurso, Quinta Parte; CSM I, 139-140; AT VI, 56-57.
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animais e homens. A tese então defendida de que, se houvesse máquinas anatomicamente

semelhantes a animais, não disporíamos de nenhum meio para reconhecer que eles não seriam

em tudo da mesma natureza, parece supor que as ações dos animais, como nutrir-se e

locomover-se, não exigem outro princípio que não aqueles presentes também nas máquinas,

ou seja, nada exigem além de um princípio corpóreo, o que dispensa a alma sensitiva de sua

função de princípio dessas ações e, por conseguinte, dispensa a própria alma sensitiva,

tornada uma entidade supérflua. Em seguida, é defendida a tese de que, se houvesse máquinas

que apresentassem semelhança com corpos e, tanto quanto possível, com ações humanas,

poderíamos reconhecer que nem por isso seriam verdadeiros homens, compostos de corpo e

de alma; denunciar-lo-iam certas habilidades lingüísticas e uma grande versatilidade cuja

presença ou ausência reflete, para Descartes, a presença ou ausência da razão. Mas, se, para

assegurar a presença da alma, que é o que distingue a máquina e o homem, foi preciso

recorrer a ações que envolvem intelecção é porque apenas essas ações têm a alma por

princípio. Embora não diretamente pertinente para nossos propósitos atuais, é interessante

observar que essa redefinição dos limites da alma em que redunda a metafísica cartesiana

amplia o potencial elucidativo de sua física, na medida em que possibilita a inclusão, no

escopo do mecanicismo, de todo comportamento de animais não-humanos e da parcela dos

comportamentos humanos comuns aos demais animais.

Descartes, portanto, não perfilha integralmente a concepção aristotélico-tomista da

alma humana porque, por um lado, mantém a alma como princípio do pensamento, mas, por

outro, a torna exclusivamente princípio do pensamento. As operações vegetativas e motoras,

ele as transfere plenamente ao corpo; as da sensação e da imaginação (assim como os

movimentos voluntários), embora reconheça que envolvem o corpo e a alma, as toma como

acidentais à última. Assim, a depuração a que a alma é submetida faz restar em si o que

responde pela separabilidade, expurgando de si o que serve à demonstração de sua inclinação

natural ao corpo ou, mesmo quando não o expurga inteiramente, mantendo-o na condição de

acidente e, por conseguinte, de maneira inservível à demonstração de uma união em algum

sentido essencial. Mas, o que se conclui daí em relação à questão de se Descartes poderia

perfilhar algo da incompletude tomista? Pouco. Simplesmente que há um argumento

disponível para Tomás que não está disponível para Descartes, o que, levando em conta que

esse não é nem o único, nem o principal argumento, é pouco relevante. Como buscamos

salientar em nossa na breve explanação acerca da incompletude em Tomás de Aquino,

fundamentar a incompletude da alma humana exclusivamente via operações que se realizam

no corpo, deixá-lo-ia exposto à objeção averroísta segundo a qual o intelecto, não estando
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entre essas operações, não é, como é a alma, forma do corpo. Para enfrentar essa objeção, foi

preciso fundamentar a incompletude justamente no que lhe parecia mais avesso, o intelecto.

Ao recusar à alma a função de princípio das referidas operações, portanto, Descartes não

recusou junto com ela tudo o que poderia servir de fundamento à incompletude.

3.3 Há lugar para os sentidos no novo modelo de conhecimento?

É exaustivamente sabido que, para Tomás, o ato de inteligir está ligado à sensação (e à

imaginação) e, conseqüentemente, ao corpo. Igualmente difundida é a interpretação segundo a

qual o projeto cartesiano visa ou ao menos envolve a substituição desse modelo de

conhecimento por outro cujo ponto central é a ruptura daquela ligação. O translado do foco,

das operações vegetativas e sensitivas, para a operação intelectiva parece, portanto, em nada

poder contribuir para o estabelecimento de qualquer ligação mais estreita entre a alma e o

corpo no interior da filosofia cartesiana.

Em Tomás, a ligação do intelecto com a sensação (e a imaginação) é dupla e

abrangente (ainda que indexada a esta vida ou ao comum dos homens, como veremos

adiante). Dupla porque se exprime tanto no papel desempenhado pela imagem sensível de

ponto de partida e de incidência do processo abstrativo – sintetizado no adágio escolástico

“nada está no intelecto que não tenha passado primeiro pelos sentidos” – quanto pela

necessidade do retorno à imagem sensível imposta pelo próprio intelecto, que tem como

objeto próprio a qüididade das coisas materiais; assim, a imagem é princípio não apenas no

sentido temporal, mas no sentido de fundamento da operação do intelecto – nas palavras de

Tomás, as imagens estão para o intelecto “como objetos nos quais [ele] considera tudo o que

considera”136. Abrangente porque inclui mesmo o conhecimento do que é imaterial137: da

matemática, na medida em que essa disciplina tem como objeto a matéria inteligível, cuja

cognição é dada mediante abstração a partir da matéria sensível; de Deus, na medida em que,

o que Dele conhecemos, conhecemos remotamente via causalidade (que Ele existe e é causa

primeira de todos os corpos), via negação (que Ele não é um corpo) ou via transcendência

(que Ele é mais perfeito que qualquer corpo), sempre a partir do conhecimento do corpo; do

nosso próprio intelecto, pois, em geral, um poder só é conhecido por meio de seu ato e o

intelecto humano passa da potência ao ato por meio da specie inteligível, que resulta da

abstração a partir da imagem sensível.

136 Comentário ao Tratado da Trindade de Boécio, q.6, a.2, ad.5.
137 Carriero, John. Between Two Worlds, p. 13-15.
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Descartes, tenazmente, opõe-se a cada um desses pontos; um sobrevôo pelas

Meditações permite vislumbrá-lo. Na Primeira Meditação138, Descartes põe em dúvida,

sucessivamente, a apreensão de qualidades pelos sentidos – pela experiência de que estes

algumas vezes nos enganam –, a percepção da existência pelos sentidos – pelo argumento do

sonho –, a construção da imagem sensível pela imaginação – pela analogia com os pintores,

que aponta para a possível arbitrariedade na composição das imagens – e o produto do

processo abstrativo – pelos argumentos anteriores, pois “a ruína dos alicerces carrega

necessariamente consigo todo o resto do edifício”139. Na Segunda Meditação140, além de

advertir contra o recurso à imaginação para o conhecimento do intelecto141, Descartes

sustenta, por meio do chamado argumento do pedaço de cera, que concebemos distintamente

o que são os corpos pelo intelecto apenas e não pela imaginação nem pelos sentidos (ou

melhor, que conhecemos a essência dos corpos pelo intelecto apenas, sem o auxílio dessas

faculdades). Assim, se, em Tomás, mesmo o conhecimento do que é imaterial se dá por meio

de faculdades dependentes da matéria, em Descartes, mesmo o conhecimento da extensão

prescinde dessas faculdades. Ainda, a tese acerca do conhecimento dos corpos aparece na

Segunda Meditação na medida em que atua como premissa da demonstração de que o espírito

é mais fácil de conhecer do que o corpo, conclusão que contraria a tese tomista de que o

intelecto humano é proporcionado antes ao conhecimento das coisas materiais do que ao das

coisas do espírito142. A prova da existência de Deus, na Terceira Meditação, traz consigo uma

tese acerca do acesso cognitivo da alma humana a Deus: nossa idéia de Deus não tem outra

origem que não Deus Ele mesmo. Na Quinta Meditação, Descartes afirma que, ao voltar-se

para a extensão em geral e para as particularidades relativas aos números, às figuras, aos

movimentos e a seus congêneres, parece-lhe que tais idéias estavam já em seu espírito,

embora não fossem então explicitamente percebidas, redargüindo em seguida à objeção de

que elas lhe tenham chegado ao espírito por intermédio dos sentidos143. Também nessa

meditação, o argumento ontológico demanda a apreensão da essência de Deus, a fim de que se

perceba que, nela, a existência está contida, mas, Tomás concordaria, a essência de Deus não

138 Para uma reconstrução da dúvida que põe como alvo da crítica de Descartes o modelo cognitivo de 
inspiração aristotélica, ver: Rocha, Ethel. Observações sobre a dúvida cartesiana.

139 Primeira Meditação, §2; CSM II, 12; AT VII, 18.
140 Para uma leitura da Segunda Meditação de acordo com a qual Descartes visa demonstrar, contra o modelo 

aristotélico-tomista, a prioridade do conhecimento da existência e da natureza do intelecto relativamente a 
qualquer impressão sensível, ver: Rocha, Ethel. Conhecimento do intelecto: argumento do cogito, mesma 
cera e homens verdadeiros.

141 Segunda Meditação, §8; CSM II, 19; AT VII, 28.
142 Segunda Meditação, §18; CSM II, 22-23; AT VII, 34.
143 Quinta Meditação, §5-§6; CSM II, 44-45; AT VII, 64.
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se permite apreender via abstração144. Por fim, na Sexta Meditação, Descartes observa que a

faculdade de conceber estende-se a mais coisas do que a de imaginar145, concebendo idéias

distintas mesmo quando esta não exibe senão uma mesma imagem (e.g., quando da

consideração do quiliógono e do miriágono), pelo que ele dissocia essas faculdades, com a

conseqüência de que para inteligir não é preciso imaginar.146

Esse menoscabo de Descartes pela imaginação e pela sensação não significa, contudo,

que essas faculdades sejam, para ele, inteiramente destituídas de valor cognitivo. A Elizabeth,

por exemplo, diz Descartes: “o corpo (i.e., extensão, figuras e movimentos) pode igualmente

ser conhecido pelo intelecto apenas, mas muito melhor pelo intelecto auxiliado pela

imaginação”147; deve-se conceder à imaginação, portanto, ao menos o papel de um

instrumento útil quando se trata do conhecimento das coisas corpóreas. Na mesma carta a

Elizabeth: “finalmente, o que pertence à união da alma e do corpo é conhecido apenas

obscuramente pelo intelecto sozinho ou mesmo pelo intelecto auxiliado pela imaginação, mas

é conhecido muito claramente pelos sentidos.”; resume-se assim o que está já posto na Sexta

Meditação, na qual as percepções dos sentidos, além de darem-nos a conhecer o fato da união

e o seu caráter (trata-se de uma união estreita, pela qual se constitui um único todo), são

reconhecidas como bastante claras e distintas em se tratando de significar ao espírito que

coisas são convenientes ou nocivas ao composto de que ele é parte. Mas não só o que pertence

à união é conhecido pelos sentidos ou por intermédio dos sentidos, a existência atual dos

corpos em geral, não estando contida em sua essência senão como possível, não pode vir a ser

conhecida pelo intelecto puro mesmo mediante um minucioso escrutínio dessa essência,

devendo ser conhecida por outro meio. Assim, na Sexta Meditação, é a partir da sensação que

Descartes demonstra essa existência. Ainda, a física cartesiana tornou-se célebre por sua

semelhança com a matemática, eis, no entanto, em que medida elas se diferenciam: “A única

diferença é que a física considera seu objeto não apenas como uma entidade real e verdadeira,

mas também como algo atual e especificamente existente. A matemática, por outro lado,

considera seu objeto meramente como possível [...]”148. Assim, embora a extensão e os

princípios do movimento sejam conhecidos a priori pelo intelecto puro, a sensação, na

144 Embora Descartes admita um contato cognitivo com Deus mais direto do que aquele admitido por Tomás, é 
preciso dizer que não é sem ressalvas que ele o faz. Para Descartes, a essência de Deus, sendo por nós 
concebida, não é, contudo, por nós compreendida. 

145Note-se que essa passagem retoma uma visão anteriormente expressa na Segunda Meditação: “concebo [a 
cera] capaz de receber uma infinidade de modificações similares e eu não poderia, no entanto, percorrer essa 
infinidade com minha imaginação e, por conseguinte, essa concepção que tenho da cera não se realiza através
da minha faculdade de imaginar.” (§12; CSM II, 20-21; AT VII, 31).

146Sexta Meditação, §2-§4; CSM II, 50-51; AT VII, 72-73. 
147 Elizabeth, 28 de jun. de 1643; CSMK, 227; AT III, 691-692.
148 Conversa com Burman; CSMK, 343; AT V, 160.
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medida em que intermedeia o acesso do intelecto aos corpos atualmente existentes149, tem

assegurado um lugar não secundário na física. Se, porém, apenas a percepção da existência

fosse proporcionada pelos sentidos, haveria um hiato entre, de um lado, princípios concebidos

a priori pelo intelecto puro e, de outro, uma pura existência corpórea, o qual careceria, para

ser transposto, de informações que permitissem discernir quais princípios poderiam ou não ser

mobilizados na explicação de cada fenômeno. Na verdade, mais do que isso, faltaria um meio

de identificação dos fenômenos a serem explicados, uma vez que todos são igualmente

existentes. Para usar os termos de Descartes, a física trata dos corpos atual e especificamente

existentes. A sensação proporciona, portanto, além da percepção da existência, que, de todo

modo, não se dá a conhecer diretamente150, a percepção de variações qualitativas nos corpos,

ainda que estes talvez não sejam inteiramente como nós os percebemos pelos sentidos. Por

fim, o estabelecimento da correspondência entre o fenômeno a ser explicado e os princípios

que o explicam demanda também a participação da sensação porque, havendo sempre mais de

uma explicação possível para o mesmo, Descartes não reconhece outro expediente senão a

experiência para descobrir, em meio a diferentes explicações igualmente plausíveis do

mesmo, sua explicação efetiva151. De resto, o inatismo – mesmo se, em virtude da

dessemelhança entre as idéias sensíveis e os movimentos corpóreos que as ensejam, estende-

se a tais idéias152 – não implica que se possa prescindir absolutamente dos sentidos, podendo

significar apenas que há, na alma, uma disposição para produzir certas idéias (ou convocar

idéias já presentes, mas como que submersas na mente) quando advier a ocasião propícia para

tal. Que afecções de objetos externos sejam meras ocasiões para a produção de certas idéias,

não as torna prescindíveis para essa produção.

A superficialidade das contraposições acima esboçadas entre os modelos de

conhecimento tomista e cartesiano, talvez escusável por não poder ser superada senão ao

custo de um longo desvio de nosso tema central (ou ainda  pela aceitação difusa de que goza o

ponto geral que elas pretendem reiterar), não as impede de recolocar com mais força e mais

detalhes a questão inicialmente expressa: ao diluir a ligação entre o intelecto e as faculdades

da sensação e da imaginação, Descartes dilui também a ligação entre a alma e o corpo. Poder-

se-ia de certo pretender que a ênfase no que há de divergente entre os referidos modelos acaba

149Note-se que a metáfora da janela reitera a idéia de que os sentidos são, em nós, a via de acesso ao mundo 
externo: “na percepção sensível as imagens são impressas pelos objetos externos que estão atualmente 
presentes, ao passo que na imaginação as imagens são impressas pela mente sem quaisquer objetos externos, 
e com as janelas fechadas, por assim dizer.” (Conversa com Burman; CSMK, 345; AT V, 162).

150Princípios, parte I, §52; CSM I, 210; AT VIIIA, 25.
151 Discurso, Sexta Parte; CSM I, 143-144; AT VI, 63-65.
152Comentários acerca de um certo programa; CSM I, 304; AT VIIIB, 359.
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por encobrir uma afinidade relevante entre eles: mesmo Tomás concordaria que, em certas

circunstâncias, o intelecto humano pode conhecer independentemente de faculdades

corpóreas, de maneira que a ligação entre o intelecto e essas faculdades (e entre alma e corpo)

não parece ser muito mais tênue para Descartes do que é para Tomás. Com efeito, Tomás

concordaria que, no interregno entre a morte e a ressurreição do corpo, o intelecto humano

conhece mediante a infusão de species diretamente por Deus ou que certos homens

abençoados podem, ainda em vida, conhecer por iluminação divina. Ambos os casos, porém,

situam-se fora da esfera do que é natural – não sendo contra a natureza, estão, no entanto, para

além dela. Se, por um lado, Descartes por vezes não faz diferença entre as potências pelas

quais duas coisas podem ser separadas153, o que sugere que, quer natural, quer não, o fato de o

intelecto humano poder conhecer sem o corpo evidencia o quão apartados eles são; por outro

lado, é ao nível da natureza que sua filosofia se desenvolve e é a esse nível que a tese da

incompreensibilidade de Deus recomenda que nos atenhamos. No que concerne ao nível da

natureza, persiste a divergência fundamental entre os modelos em debate.

Após tê-los contraposto, buscamos assinalar que a diluição do nexo entre o intelecto e

a sensação não se traduz em sua exclusão do modelo de conhecimento cartesiano, mas em seu

reposicionamento. Portanto, a questão que se impõe é: a nova configuração que a relação

entre o intelecto e a sensação assume na filosofia de Descartes é suficiente para sustentar uma

união estreita, mais do que meramente acidental, entre a alma e o corpo? Aparentemente, não.

Justifica-se a negativa, em primeiro lugar, por uma alegação cuja eficácia se restringe ao

papel da sensação de mantenedora da união. A alegação consiste em que, apenas tendo razão

de ser uma vez dado o fato da união, esse papel é incapaz de justificar uma inclinação

previamente presente na alma. Ele evidencia, no máximo, que, uma vez unida ao corpo, a

alma tende a assim permanecer, pois foi dotada pela natureza de sensações de prazer e de dor

que a impelem a agir de maneira a preservar a união.

A fim de apresentar a segunda e principal razão que justifica a negativa, consideremos

inicialmente a questão a partir de uma perspectiva tomista, segundo a qual a mente possui

uma finalidade, a de conhecer, e não apenas as qüididades, mas também as qüididades como

existentes nas coisas materiais, sendo estas o objeto próprio do intelecto humano. Hoffman

argumenta154 que, sob tal perspectiva, Descartes de fato dispõe de recursos para sustentar a

tese da inclinação natural ao corpo, pois, embora mantenha, por um lado, que a extensão é

conhecida independentemente dos sentidos, mantém também, por outro, que os corpos

153 Sexta Meditação, §17; CSM II, 54; AT VII, 78. Exposição Geométrica, Proposição Quarta; CSM II, 119; 
AT VII, 170. Sextas Respostas; CSM II, 293; AT VII, 434.

154 Hoffman, Paul. Essays on Descartes, p. 96-97.
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particulares existentes são conhecidos por meio dos sentidos. Portanto, a apreensão da

extensão como existente em um determinado corpo, isto é, a apreensão, pela mente, de seu

objeto próprio requereria em Descartes, tanto quanto em Tomás, a faculdade da sensação, o

que justificaria a inclinação da alma ao corpo, uma vez que a união é condição do sentir.

Quando, no entanto, pomos de lado a perspectiva tomista para atermo-nos novamente aos

limites da filosofia cartesiana, um dos elementos desse argumento desaparece, com a

conseqüência de que Descartes parece dispor de recursos para persuadir a um tomista, mas

não, ironicamente, a um cartesiano. Em verdade, o que denominamos argumento receberia

melhor nome se o chamássemos conjectura, visto que investiga o que se seguiria caso

Descartes encampasse algo que (Hoffman o afirma repetidas vezes) Descartes sabidamente

não encampa. Esse algo estranho a Descartes e que, portanto, desaparece quando nos atemos

aos limites demarcados por suas teses, consiste na visão de que a alma possui uma função,

uma finalidade, que é a de conhecer e de conhecer inclusive os corpos existentes. Sem ele,

ainda que se conceda aos sentidos o papel cognitivo reivindicado, a conclusão não se segue.

Afinal, por que o fato de o acesso cognitivo da alma a certos objetos ser condicionado por sua

união ao corpo inclinaria a alma a essa união, se não há, nela, uma inclinação a conhecer o

que a união lhe faculta conhecer?

Em outras palavras, se, por um lado, a diluição do vínculo entre o intelecto e a

sensação dilui o vínculo entre a alma e o corpo, por outro lado, a realocação da sensação no

modelo de conhecimento cartesiano não é capaz de restituí-lo. E não é capaz de fazê-lo,

sobretudo, porque o lugar dos sentidos deixa de ser, como em Tomás, o de condição de todo e

qualquer conhecimento, para ser o de condição do conhecimento de certos objetos cuja

ciência ou ignorância são, para a alma, inteiramente indiferentes. Assim, por ora, a tese da

inclinação natural carece de um elemento de conexão entre a natureza da alma e o que passa a

estar presente na alma a partir da sensação (e, por conseguinte, da união). Mais do que de uma

carência, estamos também diante de um problema de coerência. Pois, ao dizermos que é

estranha a Descartes a idéia de que alma tem como função, como finalidade em consonância

com a qual ela está naturalmente constituída e em direção à qual ela naturalmente se orienta,

conhecer determinado algo, dizemo-lo em dois sentidos: ela é estranha a Descartes por estar

ausente em sua filosofia e ela é estranha a ele por sua negação estar aí presente, na medida em

que Descartes é um notório opositor da teleologia e, por conseguinte, da idéia de que a alma

tem como finalidade o que quer que seja. Em outras palavras, aquele elemento presente na

perspectiva tomista e indispensável para que se perfaça o argumento não apenas se esvanece,

ele é, mais propriamente, expulso do panorama cartesiano.
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3.4 Descartes e a teleologia, nem contradição nem arbitrariedade

Da seção anterior, resta um duplo desafio: um, negativo, consiste em mostrar que a

teleologia inevitavelmente incrustada na tese de uma inclinação natural (quaisquer que sejam

o sujeito ou o objeto dessa inclinação) não é contrária à filosofia de Descartes; o outro,

positivo, em mostrar que a tese da inclinação natural da alma ao corpo está, diretamente ou

por implicação, contida nessa filosofia. A fim de lidar com o primeiro, cumpre investigar por

que Descartes proscreve a teleologia e o que exatamente ele proscreve quando a proscreve.

Por conjugar ambos os aspectos, i.e., a razão e o objeto da crítica de Descartes à noção de

finalidade, o seguinte excerto da Quarta Meditação constituirá o ponto de partida da

investigação:

“Pois, sabendo já que minha natureza é extremamente fraca e limitada, e, ao contrário, que
a de Deus é imensa, incompreensível e infinita, não mais tenho dificuldade em reconhecer
que há uma infinidade de coisas em sua potência cujas causas ultrapassam o alcance de meu
espírito. E esta única razão é suficiente para persuadir-me de 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.”155

Como podemos concluir pelas múltiplas restrições a ele impingidas acima, o escopo da crítica

cartesiana não é tão amplo quanto se poderia supor. A crítica não recai sobre a noção de

finalidade em geral, mas sobre essa noção no domínio da física156. Ela não recai sobre a noção

de finalidade em si mesma, mas sobre a proficuidade desta no referido domínio. Ela não recai

sobre quaisquer usos que a noção de finalidade possa ter na física, mas sobre as causas

costumeira ou tradicionalmente tiradas do fim. Dentre essas restrições, a primeira, por si só,

bastaria para conciliar os aparentes contraditórios, afinal, o concurso de uma inclinação

natural na explicação da união, tópico da metafísica, pode bem conviver com a proscrição de

certo uso vão que se costuma fazer dos fins no domínio da física. Mas, porque o que está na

raiz (a metafísica) pode facilmente acabar por propagar-se ao tronco (a física) ou, em outras

palavras, porque a física cartesiana tem muito de metafísica, e também porque, como

veremos, a inclinação natural em questão assemelha-se em gênero aos fins atribuídos aos

objetos da física, é prudente ir além.

155Quarta Meditação, §7; CSM II, ; AT VII, 55.
156A passagem mantém indeterminado o significado do “ou” em “coisas físicas ou naturais”, o que permite 

interpretá-lo tanto como introduzindo um sinônimo de coisas físicas quanto como introduzindo um âmbito 
diverso daquele da física em que as causas que se costuma tirar do fim também não são de uso algum. Nesse 
caso, seria incorreto afirmar, como fizemos, que a crítica restringe-se ao âmbito da física. Priorizamos, 
contudo, a primeira interpretação na medida em que ela parece ser retrospectivamente sugerida pela admissão
do uso dos fins na ética. 
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No que tange à razão da crítica de Descartes, o excerto acima revela que ela tem

origem na desproporção entre a criatura e o Criador, a qual desemboca na tese da

incompreensibilidade divina. Em virtude dessa desproporção e dessa incompreensibilidade, a

tentativa de perscrutar os fins de Deus se caracteriza como uma temeridade. Nos Princípios,

essa temeridade assume os contornos de uma condenação moral: “não devemos ser arrogantes

a ponto de nos julgarmos partícipes de seus desígnios [i.e., desígnios de Deus]”157. Nas

Quintas Respostas, ela é abordada a partir de um viés epistêmico:

“Na ética, portanto, em que podemos freqüente e legitimamente empregar conjecturas, pode
ser admissivelmente pio tentar, por vezes, adivinhar quais propósitos Deus pode ter tido em
mente em sua direção do universo; mas, na física, em que tudo deve ser sustentado pelos
mais fortes argumentos, tais conjecturas são vãs.”158

Ou seja, por mais longe que tentemos ir na sondagem dos fins de Deus não extrairemos destes

senão resultados assaz frágeis para atender as exigências de solidez da física. A princípio, não

é claro por que perscrutar os propósitos divinos seria moralmente condenável no âmbito da

física, mas não fora dele, por exemplo, na ética, o que põe a questão de por que Descartes

confinou sua crítica ao âmbito daquela disciplina. Considerando conjuntamente ambas as

razões, entretanto, a moral e a epistêmica, compreendemos que a arrogância não está

simplesmente em perscrutar tais propósitos, mas em julgar tê-los encontrado. Assim, quando

o emprego de conjecturas é legítimo e perscrutamos os propósitos divinos a fim de formulá-

las, como, para Descartes, ocorre na ética, não incorremos em um erro moral; quando, no

entanto, mais do que conjecturas são requeridas e perscrutamos os propósitos divinos

julgando haurir algo de certo acerca destes, como, para Descartes, ocorre na física, agimos

com arrogância. Na medida em que essa explicação parece dar conta, simultaneamente, da

legitimidade do emprego da noção de finalidade no âmbito da ética e da falta desta no âmbito

da física, ela justifica que haja alguma restrição do escopo da crítica àquela noção. Porém, ela

não explica por que esse escopo deve ser circunscrito à física, ficando de fora dele a

metafísica, pois, se a primeira não se satisfaz com as simples conjecturas que estamos

autorizados a tecer em se tratando dos propósitos divinos, tampouco o faz a última, na qual

aquela está fundamentada.

O aparente descompasso entre a razão e o escopo da crítica cartesiana, em que sua

razão parece fazê-la incidir sobre mais coisas do que o escopo explicitamente delimitado

admite, é acentuado quando entra em jogo, após as razões moral e epistêmica, sua razão

metafísica, também oriunda dos atributos divinos. Decorre da simplicidade de Deus a

157Princípios, parte I, §28; CSM I, 202; AT VIIIA, 15.
158Quintas Respostas; CSM II 258; AT VII, 375.
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ausência de anterioridade, mesmo lógica, entre os atos divinos de pensar, querer e criar

(melhor seria dizer o ato, visto que há um único), de maneira que não há, em Seu intelecto,

nenhuma idéia prévia capaz de inclinar Sua vontade, a qual, por conseguinte, age sempre

indiferentemente. A razão metafísica da crítica, portanto, sobrepõe-se às demais, ainda que

algum homem extraordinariamente lograsse vencer a desproporção entre si e Deus a ponto de

compreendê-lo, nem por isso reabilitar-se-ia a noção de finalidade, simplesmente porque não

há fins divinos a serem de qualquer modo apreendidos. Mais do que isso, como Deus criou

tudo o que há, todos os supostos fins são fins de Deus, donde, não havendo fins de Deus, não

há fins em absoluto. Se, baseada nas razões do parágrafo precedente, a crítica de Descartes

parecia demandar alguma restrição em seu escopo, embora não aquela efetivamente

empreendida, baseada na razão presente, ela parece incidir globalmente sobre a noção de

finalidade. A reabilitação, ainda que parcial, dessa noção prescinde, todavia, do

desalojamento de quaisquer daquelas razões; ela requer, ao invés disso, a análise do

pressuposto a partir do qual tais razões, imediatamente incidentes apenas sobre os fins de

Deus, estendem-se aos fins em geral.

O pressuposto que faz das razões contra a teleologia divina razões contra a teleologia

pura e simples é o de que os fins das criaturas são (ou demandam que haja) fins de Deus; a

partir daí segue-se que se, em virtude da indiferença da vontade divina, não há os últimos, não

há também os primeiros. Tal pressuposto, contudo, encerra ambigüidade. Em um sentido, os

fins das criaturas são, de fato, fins de Deus, qual seja, tão somente o de que Deus é a sua

fonte; Deus, porém, não é o seu sujeito. Em outras palavras, uns são os fins que moveriam a

ação divina de criar – fins pelos quais Ele cria –, outros são os fins concedidos por Deus às

criaturas – fins com os quais Ele as cria.159,160 Enquanto os primeiros são rechaçados pelo que

denominamos argumento metafísico, a questão acerca dos últimos permanece em aberto, pelo

que retornamos ao ponto inicial: exatamente por que e a que Descartes se opõe quando se

opõe à noção de finalidade?

A circunscrição da crítica à física e a concessão que Descartes faz a ética sugerem uma

resposta. Sendo a ética província de agentes racionais, ao legitimar a finalidade na ética,

Descartes parece estar admitindo que criaturas racionais elejam fins para si mesmas e ajam

em consonância com os fins eleitos. Supondo-se acolhida a teleologia racional, poder-se-ia

acreditar isenta de contradição a atribuição de alguma inclinação à alma, visto tratar-se de um

159Simmons, Alison J. Sensible ends: latent teleology in Descartes' account of sensation, p. 66-67.
160O referido pressuposto parece envolver ainda uma confusão entre fins intrínsecos e extrínsecos, pois ao 

atribuirmos a Deus os fins das criaturas tornamo-los fins das últimas apenas extrinsecamente, em lugar de 
fins inscritos em suas naturezas.
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ente racional. Porém, esse raciocínio iguala a tese da inclinação à tese risível de uma alma

oportunista que, após um cálculo deliberado e percebendo certas vantagens na união, sai, por

isso, em busca de um corpo. Mas, diversamente, a tese da inclinação é a tese de uma

inclinação natural, ou seja, de uma inclinação que deriva da própria natureza da alma, não  de

uma deliberação; nesse sentido, afirmamos acima a semelhança de gênero entre a inclinação

cuja plausibilidade temos analisado e os fins legitima ou erroneamente atribuídos às coisas

físicas, uma vez que, em ambos, trata-se de uma teleologia natural, a qual prescindiria de fins

conscientemente eleitos. Justamente da relação entre as teleologias racional e natural parece

advir a crítica de Descartes à última. Com efeito, um dos erros que Descartes acusa na

concepção de gravidade de seus predecessores consiste em que supor que um corpo tende ao

centro da terra por estar buscando seu lugar próprio é supor que corpos podem pensar, “pois

isso certamente não poderia acontecer sem conhecimento, e não pode haver conhecimento

exceto em uma mente”161. Assim, poderia parecer que a teleologia natural está vedada por

pressupor a teleologia racional e, portanto, implicar a antropomorfização dos corpos. Isso,

contudo, é mais do está contido no sobrecitado excerto da Quarta Meditação, em que, como

observamos, Descartes não objeta diretamente à noção de finalidade na física, mas à

frutificidade, para essa ciência, do uso das causas tradicionalmente tiradas do fim. A objeção

da Quarta Meditação é compatível, portanto, tanto com a existência de fins nas coisas físicas,

quanto com o uso de causas tiradas do fins, desde que estas sejam diversas das causas “que se

costuma” tirar dos fins, e, ainda, com o uso da noção de finalidade, desde que esta não seja

assimilada à noção de causa162.

A respeito dessa aparente incongruência entre a vedação à teleologia natural e sua

admissão tácita, ainda que com restrições, convém considerar o fato de que o contexto do

comentário de Descartes acerca da gravidade não é o de uma abordagem da teleologia, mas o

de uma ilustração da confusão, prévia à distinção cartesiana da mente e do corpo, entre o que

se refere a uma e a outro. Ou, mais especificamente, um contexto no qual se pretende mostrar

que a idéia tradicional da gravidade, embora envolva atributos referentes ao corpo, contém

elementos referentes à idéia da mente (“Mas o que torna especialmente claro que minha idéia

da gravidade foi largamente tomada da idéia que eu tinha da mente [...]”). Consoante ao que

visava então ilustrar ou demonstrar, Descartes recorre a um caso no qual a explicação

teleológica de um fenômeno físico redunda na atribuição de racionalidade a um ente

161Sextas Respostas; CSM II, 298; AT VII, 442.
162Acerca da distinção entre finalidade e causa final ou entre explicação teleológica e causação teleológica 

conferir Schmaltz, Tad M. Descartes On Causation, p.63-64 e Simmons, Alison J. Sensible ends: latent 
teleology in Descartes' account of sensation, p. 50-51.
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puramente corpóreo. Erigir, a partir desse caso trazido à tona a propósito de um tema outro

que não a teleologia, um argumento contra a teleologia natural em geral é algo que nem o

texto faz, nem o contexto recomenda, de maneira que a extrapolação em que consiste esse

procedimento não tem, até onde podemos ver, outra origem que não uma decisão

interpretativa. 

Ademais, ainda que se concedesse a tese de que mesmo a teleologia natural pressupõe

racionalidade, poder-se-ia argumentar que não se segue o absurdo alegado, qual seja, a

atribuição de racionalidade a entes puramente corpóreos, pois, sendo Deus criador não só de

existências, mas também de essências (e de todas elas), todo fim ou tendência oriundos da

natureza da coisa tem como fonte última a racionalidade divina. Ou seja, ainda que alguma

racionalidade seja de fato pressuposta por qualquer ação direcionada, não é necessário atribuí-

la àquele que age, podendo-se atribuí-la àquele que o criou de maneira a assim agir.

A interpretação do comentário de Descartes acerca da gravidade ou, de modo geral, a

interpretação da rejeição cartesiana da teleologia como rejeição absoluta da teleologia natural

engendra uma dificuldade que não tem ocasião de surgir, se, tal qual fazemos, interpretamo-

los como direcionados a um determinado uso dos fins. Garber, por exemplo, tendo

negligenciado a sutileza daquela rejeição, acusa Descartes de inconsistência, pois, diz Garber,

o próprio Descartes faz uso da teleologia em sua explicação da sensação e das leis do

impacto.163 Simmons, por outro lado, concordando com o caráter teleológico da explicação

cartesiana da sensação, não o considera como um uso ilícito dos fins justo por haver reduzido

área de incidência da crítica de Descartes. Um impulso inicial para a interpretação teleológica

da sensação encontra-se no texto da Sexta Meditação: “[...] tendo estes sentimentos ou

percepções dos sentidos sido postos em mim apenas para significar ao meu espírito que coisas

são convenientes ou nocivas ao composto de que é parte, e sendo até aí bastante claras e

bastante distintas [...]”164. Destaca-se, nessa passagem, a idéia de finalidade incutida na

preposição “para”; de maneira menos evidente, as expressões “conveniente” ou “nocivo”

trazem também embutida alguma consideração teleológica, uma vez que algo é dito

163 Garber, Daniel. Descartes' Metaphysical Physics, p. 338, n. 14. De acordo com Garber, a teleologia 
participaria da explicação da colisão entre os corpos na medida em que esta envolve o princípio teleológico 
da menor mudança modal, segundo o qual quando dois corpos possuindo modos incompatíveis colidem, deve
haver alguma mudança nos modos a fim de torná-los compatíveis e essa mudança deve constituir a mínima 
mudança possível (Ibidem, p. 245 e p. 292).

164Sexta Meditação, §29; CSM II, 57; AT VII, 83. Note-se que o termo “apenas” não implica que os sentidos 
possuam exclusivamente a função de significar ao espírito o que é conveniente ou nocivo ao composto. No 
contexto do excerto citado, Descartes opõe-se à visão de que podemos, pelos sentidos, conhecer 
imediatamente a essência dos corpos, assim, nele, “apenas” parece indicar simplesmente que os sentidos 
significam ao espírito o que é conveniente ou nocivo ao composto, mas não dão a conhecer a essência dos 
corpos, o que é compatível com a atribuição aos sentidos de uma função epistêmica outra que as relacionadas
à preservação do composto ou ao conhecimento da essência dos corpos.
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conveniente ou nocivo ao composto tendo em vista a medida em que serve ou não ao fim de

preservá-lo. No que concerne à razão conceitual da interpretação em relevo, Simmons recorre

à teleologia a fim de preencher uma lacuna existente na explicação da relação entre as duas

dimensões do sentir – corpórea e mental. Sabidamente, para Descartes, a sensação envolve, de

um lado, um processo mecânico constituído por movimentos corpóreos, em especial,

movimentos na glândula pineal e, de outro lado, um processo psicológico constituído pela

ocorrência, na alma, de idéias (em sentido lato) em razão daqueles movimentos corpóreos,

que são causas (eficientes ou ocasionais) dessas idéias. Ademais, a relação entre os

movimentos corpóreos e as idéias por eles causadas ou provocadas na alma é de um-para-um,

isto é, cada tipo de movimento está associado a um único e mesmo tipo de idéia e vice-versa.

Como não há, porém, qualquer conexão intrínseca ou qualquer relação para além da

regularidade entre os relata, sua associação parece dever-se a alguma correspondência

arbitrariamente instituída165. Contra essa aparência, Simmons encontra em Descartes uma

explicação alternativa à arbitrariedade:

“É verdade que Deus podia estabelecer a natureza do homem de tal sorte que esse mesmo
movimento no cérebro fizesse com que o espírito sentisse uma coisa inteiramente diferente
[…] mas nada disso teria contribuído tão bem para a preservação do corpo quanto aquilo
que lhe faz sentir.”166

Na primeira parte dessa passagem, Descartes concede que, à princípio, qualquer movimento

cerebral (ou pineal) poderia dar origem a qualquer experiência sensível; na segunda parte,

contudo, ele expõe a razão pela qual a correspondência entre esses elementos é como é:

nenhuma outra correspondência serviria melhor à preservação do corpo (e, por conseguinte,

do composto). Em outras palavras, dentre todos os sentimentos que um determinado

movimento poderia causar, ele causa “aquele que é mais próprio e mais ordinariamente útil à

conservação do corpo humano quando goza de plena saúde.”167; por exemplo, quando temos

necessidade de beber, certo movimento faz com que experimentemos o sentimento da sede

“porque, nessa ocasião, nada há que nos seja mais útil do que saber que temos necessidade de

beber, para a conservação da saúde; e assim quanto aos outros.”168. Enfim, o lugar no qual um

vácuo explicativo permitiu que se instalasse a arbitrariedade, convém, na verdade, à

teleologia, argumenta Simmons. Importa enfatizar que a participação da teleologia na

explicação da sensação não ocorre em detrimento da explicação de suas causas distais, dos

efeitos destas sobre o meio e sobre os órgãos dos sentidos, ou seja, a explicação teleológica da

165Wilson, Margaret D. Descartes, p. 209.
166Sexta Meditação, §38. CSM II, 60-61; AT VII. 88.
167Sexta Meditação, §36; CSM II, 60; AT VII, 87.
168Sexta Meditação, §39;  CSM II, 61; AT VII, 88.
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sensação suplementa sua explicação em termos de causas eficientes sem com ela competir.

Além de coexistirem, continua Simmons, essas duas perspectivas explicativas mantém uma

relação de cooperação: a teleologia contribui para a formulação de hipóteses relativas ao

funcionamento dos mecanismos em operação. Nas palavras de Descartes acerca do

conhecimento das partes imperceptíveis de um mecanismo, “Homens experimentados na lida

com maquinaria podem tomar uma máquina particular cuja função lhes seja conhecida e,

observando algumas de suas partes, facilmente formar uma conjectura sobre o design das

outras partes, as quais eles não podem ver.”169. Se Garber e Simmons estão corretos em sua

identificação do uso da teleologia no interior da filosofia cartesiana, então Descartes não só

concede a existência de fins e algum uso para eles como os usa ele próprio, fazendo-o mesmo

no domínio em que sua crítica é mais categórica. Sendo assim, parece que podemos estar

seguros de não incorrer em contrabando, isto é, de não introduzir clandestinamente uma noção

proibida no sistema cartesiano, ao mobilizarmos a inclinação natural em nossa tentativa de

compreender a união.

Mas, mesmo supondo rejeitada a teleologia divina e legitimadas a teleologia racional

e, com restrições, a teleologia natural, essa permissividade relativa concernente à teleologia

apenas poderá acomodar a tese de uma inclinação natural uma vez demonstrado que ela não

acaba rechaçada pelas restrições que Descartes faz à teleologia natural. A fim de determinar o

uso da teleologia que é objeto da denúncia de Descartes, consideremos um uso por ele

rechaçado, a saber, aquele envolvido na concepção tradicional da gravidade, e um uso por ele

encampado, a saber, aquele que integra sua própria explicação da sensação. Por óbvio, o

objeto da denúncia deverá ser algo presente no primeiro e ausente no segundo. Se, por um

lado, a explicação tradicional da queda dos corpos termina em uma potência que os

impulsiona para baixo, o que deixa pouco espaço para uma explicação em termos de uma

causalidade mecânica e eficiente; por outro lado, a participação da teleologia na explicação da

sensação não substitui (e, além disso, coopera com) a explicação das causas mecânicas e

eficientes por meio dos quais a função da sensação se realiza. Assim, de acordo com o

diagnóstico de Simmons (no qual nos baseamos), o problema não está na teleologia em si

mesma, como o demonstra a leitura atenta da passagem relevante da Quarta Meditação, mas

em certo uso que a põe como termo da explicação, obliterando o progresso da física

mecanicista170. O uso alternativo e legítimo efetivamente exercido por Descartes, por sua vez,

169Princípios, parte IV, §203; CSM I, 288-289; AT VIIIA, 326.
170 Observe-se que, quer como eco do cartesianismo, quer independentemente dele, a crítica de Descartes ao 

uso tradicional da teleologia se repete em Moliére, que, em O Doente Imaginário, ridiculariza o médico que 
explicava a eficácia do ópio como soporífero atribuindo-lhe uma potência dormitiva. Ela volta a repetir-se, 
no século XX, em Kuhn, que, ao caracterizar a física pré-newtoniana, elogia a precisão da crítica de Moliére.
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consiste em, a partir do reconhecimento da função ou fim, perguntar-se: como esse fim se

realiza? Assim, por esse uso, a teleologia abre um espaço de inserção para a causalidade

eficiente. Uma vez que a participação da teleologia na explicação da união não ocorre em

detrimento da explicação dos processos fisiológicos que a condicionam, a tese da inclinação

não incide no erro apontado por Descartes, estando, por conseguinte, fora do escopo de sua

proscrição.

Ainda que não contrária à filosofia de Descartes, a tese da inclinação natural

permanece até aqui aparentemente alheia a ela; ou seja, supondo superado o desafio negativo,

resta ainda o desafio positivo de mostrar que Descartes dispõe de elementos para que se lhe

atribua aquela tese. Como os textos em que ele alude mais ou menos diretamente à inclinação

da alma ao corpo são escassos e inconclusivos, o percurso pelo qual tentaremos empreender a

demonstração de sua afinidade com a filosofia cartesiana será indireto e tortuoso, tratar-se-á

de mostrar que a referida inclinação é subsidiária de uma inclinação mais geral subentendida

em uma das provas da existência de Deus, assim como de uma inclinação mais específica

envolvida na concepção cartesiana da liberdade humana.

Na Terceira Meditação, após haver provado a existência de Deus por meio da

aplicação do princípio de causalidade à realidade objetiva da idéia de Deus, Descartes mais

uma vez a prova, agora por meio da investigação de se o sujeito mesmo que tem a idéia de

Deus poderia existir no caso de não haver Deus. No primeiro momento dessa segunda prova,

considera-se a hipótese de que o sujeito da idéia de Deus tenha tirado de si mesmo sua

existência, a hipótese é então rechaçada pelo seguinte raciocínio: se “fosse eu próprio o autor

do meu ser, […] não me faltaria perfeição alguma; pois eu me teria dado todas aquelas de que

tenho alguma idéia e assim seria Deus”171; o conseqüente é falso, logo nega-se o antecedente.

Formalmente simples e correto, o argumento parece vulnerável a uma objeção pueril: não

poderia ser o caso que eu, o sujeito da idéia de Deus, fosse o autor do meu ser e, no entanto,

tivesse caprichosamente resolvido não dar a mim mesmo todas as perfeições de que tenho

alguma idéia? A visão que parece subjazer àquela premissa condicional, refreando o

surgimento dessa objeção, é a de que a alma possui uma inclinação natural à perfeição, de

maneira que, se isso estivesse em seu poder, ela necessariamente daria a si mesma todas as

perfeições. 

Avançando até a meditação seguinte, assistimos à instanciação dessa visão no contexto

do tratamento cartesiano da liberdade humana, o qual parece envolver a inclinação da alma à

171 Terceira Meditação, §31; CSM II, 33; AT VII, 48. 
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verdade (ou ao bem)172 ou ao conhecimento, que são perfeições específicas. O homem é tanto

mais livre quanto menos indiferente (“e fui levado a acreditar com tanto mais liberdade

quanto me encontrei com menos indiferença”173) e nunca é indiferente “exceto quando ignora

qual das duas alternativas é melhor ou mais verdadeira [...]”174, ou seja, motivam a vontade

humana o bem e a verdade, que se mostra, como sabemos, sob a marca da clareza e distinção.

Mais do que isso, eles a inclinam irresistivelmente (“não podia impedir-me de julgar que era

verdadeira uma coisa que eu concebia tão claramente”175) e o fazem porque sou “de tal

natureza que tão logo compreenda algo bastante clara e distintamente, sou naturalmente

levado a acreditá-lo verdadeiro”176, ou seja, em razão da própria natureza da vontade humana.

Logo, o homem age – pois a vontade é a faculdade de agir – naturalmente orientado para a

verdade ou para o bem, e age livremente justo porque a inclinação irresistível que constitui o

grau máximo de liberdade advém de sua própria natureza e, assim, não se deve a nenhuma

coação externa. A fim de não tomar aqui a teleologia natural por teleologia racional, convém

reiterar que a inclinação da vontade não resulta de uma deliberação, pois, para deliberar

acerca de algo é preciso pensá-lo, “mas não podemos pensá-las [pensar percepções claras e

distintas] sem ao mesmo tempo acreditar que são verdadeiras”177.

Na Quarta Meditação, a questão da liberdade emerge no bojo do problema da

teodicéia, isto é, do problema do confronto entre o erro do homem e a perfeição de Deus; a

partir da caracterização do erro nesse contexto, podemos argumentar em favor da tese de que

o conhecimento (ou a verdade) é a finalidade da vontade humana178. Descartes mantém que o

erro é uma privação (em nós) que se encontra no mau uso do livre-arbítrio, a caracterização

do erro como ausência do que deveria ser possuído, em oposição a uma pura negação, isto é,

uma simples falta de algo alheio, mostra que a vontade deveria possuir o que é preciso para

bem julgar e, se ela deveria possuí-lo, é, presumivelmente, porque bem julgar ou conhecer é a

função da vontade. Ademais, como um erro ocorre quando algo falha em agir da maneira

segundo a qual deveria agir e como a vontade erra quando se dirige a uma idéia apenas

172No resumo que antecede as Meditações, Descartes, tardiamente e a conselho de Arnauld, restringe o 
tratamento da liberdade e do erro na Quarta Meditação ao erro epistêmico, ou seja, ao problema do 
verdadeiro e do falso. No corpo da referida meditação, porém, Descartes refere-se ao bem e ao mal, assim 
como ao pecado, o que sugere que o mesmo tratamento se aplica ao erro moral. Nesse sentido, Descartes 
pede ao editor das meditações que coloque entre parênteses aquela restrição, de modo que o leitor possa 
perceber que se trata de um acréscimo feito ao texto original (Mersenne, 18 de mar. de 1641; CSMK, 175; 
AT III, 335).

173Quarta Meditação, §11; CSM II, 41; AT VII, 59.
174Sextas Respostas; CSM II, 292; AT VII, 433.
175Quarta Meditação, §11; CSM II, 41; AT VII, 58.
176Quinta Meditação, §12; CSM II, 48; AT VII, 69.
177Segundas Respostas; CSM II, 104; AT VII, 145-146.
178Essa argumentação constitui uma versão modificada daquela que encontramos em Rocha, Ethel M. Infinitude

da Vontade nos Homens e em Deus segundo Descartes, p.132-134.
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aparente ou insuficientemente clara e distinta, segue-se novamente que a vontade tem por

função ou fim dirigir-se a idéias efetiva e absolutamente claras e distintas. Ou seja, a privação

e o erro remetem a algo que deveria ser, mas não é, eles remetem, assim, a certa

normatividade, que explicamos por uma finalidade intrínseca à vontade. Ainda, se o erro

ocorre na ausência de uma idéia propriamente clara e distinta é porque, em presença desta, a

vontade age infalivelmente em direção a ela e, assim, não erra, ou seja, é porque a vontade

tende naturalmente para a verdade (“se eu conhecesse sempre claramente o que é o verdadeiro

e o que é o bom, nunca estaria em dificuldade para deliberar que juízo ou escolha deveria

fazer”179). Justamente porque a vontade age naturalmente em direção a uma idéia

propriamente clara e distinta, Descartes formula de maneira negativa a prescrição para que se

evite o erro: “jamais formular meu juízo a respeito de coisas cuja verdade não conheço

claramente”180; afinal, prescrever à alma a adesão ao que é claro e distinto seria inteiramente

supérfluo, uma vez que percepções claras e distintas são já naturalmente afirmadas181.

Se a alma é naturalmente inclinada à perfeição em geral e à verdade e ao

conhecimento em particular; se a sensação possui uma função cognitiva, sendo nossa via

exclusiva de acesso a certos conhecimentos, como argumentamos; e se a união da alma e do

corpo condiciona a sensação; então parece que podemos concluir que a alma é naturalmente

inclinada à união (ou ao corpo), na medida em que a união concorre para a consecução de seu

fim último. Alguns textos de Descartes corroboram a conclusão. Por exemplo, em carta a

Arnauld, é dito que “ela [a mente] é feita para ser [ou estar] unida ao corpo”182. Nas Paixões, é

dito que “a morte nunca sobrevém por culpa da alma, mas apenas porque alguma das

principais partes do corpo se corrompe”183; ora, se a alma fosse inteiramente indiferente à

união ou se esta fosse fruto de uma simples decisão da alma, por que então a morte, isto é, a

separação do corpo, não poderia advir “por culpa da alma”? Por que a alma não poderia

decidir-se pelo contrário e separar-se do corpo mesmo estando ele propriamente disposto à

união? Em carta a Dinet, Descartes descreve as questões disputadas em Utrecht afirmando

que os proponentes da tese de que da mente e do corpo não resulta um unum ens per se, mas

per accidens denominam

“um ens per accidens tudo o que consiste de duas substâncias manifestamente diferentes e,
portanto, não negam a união substancial pela qual mente e corpo estão conjugados nem a
aptidão natural de cada parte para essa união, como é claro pelo fato de que imediatamente
depois eles acrescentam: 'aquelas substâncias são ditas incompletas em razão do composto

179Quarta Meditação, §9; CSM II, 40; AT VII, 58.
180Quarta Meditação, §15; CSM II, 43; AT VII, 62.
181Nelson, Alan. Descartes's Ontology of Thought, p.163-164.
182Arnauld, 27 de jul. de 1648; CSMK, 358; AT V, 223.
183Paixões, Primeira Parte, §6; CSM I, 329; AT XI, 330.
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que resulta dessa união'”184.

O caráter descritivo dessa passagem faz dela uma base textual frágil para sustentar a

imputabilidade a Descartes de qualquer conclusão nela contida. Porém, como vimos, também

Descartes, como aqueles proponentes, compartilha da tese de que o homem, sendo constituído

de duas substâncias realmente distintas, é, em um sentido, um ens per accidens; também

Descartes, como eles, não nega a união substancial; também Descartes, como eles, afirma que

a mente e o corpo são incompletos. Todas essas “coincidências” sugerem que a posição

descrita não difere da posição cartesiana. Ademais, na passagem em questão, Descartes supõe

que a afirmação de que a mente e o corpo são incompletos está em consonância com a união

substancial e com a aptidão natural, pois é pela afirmação da incompletude que ele mostra que

aqueles proponentes não negam a união substancial nem a aptidão natural. Rozemond,

alegando que a mente e o corpo são aqui ditos incompletos “em razão do composto”,

interpreta a mencionada aptidão natural para a união como não mais do que a habilidade da

mente e do corpo de serem combinados para formar um ser humano185. Todavia, não é claro

como essa habilidade se distinguiria, por exemplo, da habilidade de cada um dos livros que

compõem uma pilha de se combinarem para formar a pilha, e, portanto, por que ela figuraria

em um debate acerca de uma união que, distinguindo-se de um mero agregado, se pretende

substancial.

3.5 Cognição, sensação e confusão

Parecerá, provavelmente, extravagante ao leitor a seção do encadeamento entre a

tendência à perfeição e a tendência à união que liga a tendência ao conhecimento, enquanto

perfeição específica, à faculdade da sensação, cujas idéias (em sentido lato) são consideradas

paradigmas de confusão. Afinal, que relação, senão a de antagonismo, pode haver entre o

conhecimento e uma faculdade geradora de confusão? O problema é que a inclinação à união

é posta na extremidade final daquele encadeamento na medida em que a união condiciona a

sensação, com a conseqüência de que a ruptura da ligação conhecimento-sensação

deslegitimaria a conclusão em favor da tese pretendida. Ou melhor, apenas legitimaria a

conclusão em favor de uma união nos moldes da que há em um anjo encorporado ou entre o

piloto e seu navio, a qual franqueia à alma, ao invés das sensações confusas oriundas da união

184AT VII, 585. Trecho traduzido a partir da tradução para o inglês presente em Rozemond, Descartes's 
Dualism, p. 161.

185Rozemond. Marleen. Descartes's Dualism, p. 161.
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estreita constitutiva do homem, percepções puramente intelectuais quando da afecção do

corpo unido pelos corpos externos. Em outras palavras, do ponto de vista da função cognitiva

da alma, não parece haver razão para uma união de caráter íntimo, apenas para uma união por

justaposição. O fato de conhecermos certas coisas por meio da sensação parece estar para a

união íntima não como razão, mas exclusivamente como conseqüência, uma vez que o

faríamos melhor, aparentemente, em uma união à maneira angélica, mais afim, portanto, à

inclinação ao conhecimento; ou seja, conhecemos não propriamente graças à sensação, mas

apesar dela.

Cumpre então explicar de que maneira as sensações confusas oriundas da união íntima

da alma com o corpo acordam com a função cognitiva da alma, para o que recorremos, de

início, à argumentação de Alan Nelson186, segundo a qual as sensações não são

intrinsecamente confusas, sendo, ao invés disso, tornadas confusas. O ponto de partida dessa

argumentação é o §46 dos Princípios, em que Descartes explica o porquê da confusão que

costuma acompanhar, por exemplo, a percepção da dor:

“Assim, enquanto alguém está sentindo uma grande dor, essa percepção da dor é
certamente claríssima nele, mas nem sempre é distinta, pois em geral os homens
confundem-na com seu juízo obscuro acerca da natureza daquilo que acham estar na parte
que dói [e que acham ser] semelhante à sensação da dor, a qual somente percebem
claramente.”187

A análise tripartide de Alan Nelson observa, primeiramente, que a confusão da percepção

sensível não é irrefragável. Descartes afirma que a percepção da dor “nem sempre é distinta”,

o que insinua que, às vezes, ela o é; essa percepção que, às vezes, é distinta não é sempre

distinta por ser “em geral” confundida com algo, ou seja, por ser via de regra, mas (mais uma

vez) nem sempre, confundida com algo. Essa observação vai ao encontro do §68 dos

Princípios (parte I), no qual se expõe como as sensações podem ser percebidas clara e

distintamente. Em segundo lugar, Alan Nelson detém-se no termo 'confundir', interpretando-o

segundo um viés etimológico: os prefixos latinos 'co' ou 'com', em uma de suas acepções,

significam 'em conjunto', confundir, portanto, significaria pôr conjuntamente em um todo só

duas ou mais coisas. Essa interpretação vai ao encontro da afirmação de Descartes de que, em

casos nos quais o conhecimento é imperfeito, “muitas coisas são apreendidas conjuntamente

como uma unidade, embora mais tarde elas tenham de ser distinguidas por um exame mais

cuidadoso”188. A terceira e última parte da análise assinala aquilo com o que as sensações são

amiúde e literalmente “confundidas”, tornando-se confusas; a saber, com um juízo obscuro

186Nelson, Alan. Descartes's Ontology of Thought, p. 5-9.
187Princípios, parte I, §46; CSM I, 208; AT VIIIA, 22.
188Sextas Respostas; CSM II, 300; AT VII, 445.
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acerca da natureza do que pensamos estar no corpo. Uma vez confundidas com tal juízo, as

sensações são confusamente concebidas como estando nos corpos dos quais provêm. O que é

relevante reter dessa análise é que as sensações não apresentam a si mesmas como estando

nesses corpos, mas que isso resulta de um juízo, o que vai ao encontro da afirmação de

Descartes, na Sexta Meditação, de que as semelhanças entre as sensações e os corpos não

foram verdadeiramente recebidas da natureza ou de que não há, nele, nenhuma faculdade real

ou natural que leve a acreditar nelas189. A explicação da gênese da confusão das sensações por

algo de externo a essas próprias sensações – um ato temerário de composição – contribui,

porém não basta para reconciliá-las com as pretensões cognitivas da alma. 

Poder-se-ia redargüir que, mesmo não sendo intrinsecamente obscuras e confusas, as

sensações freqüentemente levam, ao fim e ao cabo, à confusão. Nesse ponto, convém recordar

que, além do papel cognitivo exigido pela interpretação da união per se proposta neste

capítulo e que presentemente se disputa, as sensações possuem uma função, por assim dizer,

ecológica, ou seja, uma função relativa à interação entre o organismo humano e o meio

ambiente tendo em vista a preservação daquele. No que concerne a essa função, mais

relevante do que a questão de como os corpos externos são em si mesmos é a questão de

como os corpos externos são relativamente ao corpo humano, em especial, relativamente ao

bem estar do corpo humano. No que concerne à questão de como são os corpos externos

relativamente ao bem estar do corpo humano, por sua vez, as sensações são mais úteis do que

a percepção dos movimentos que as produzem, quer na medida em que eles estão no cérebro,

quer na medida em que estão em suas causas (ocasionais) distais ou intermediárias. Acontece,

no entanto, que  a concomitância entre, por exemplo, o calor e a percepção do fogo, aliada ao

costume de julgar inconsideradamente as coisas, faz com que julguemos que há no fogo algo

semelhante ao calor, gerando a percepção confusa do calor como estando no fogo.  O mesmo

não aconteceria se os movimentos dos corpos se fizessem sentir a si mesmos, pois assim, ao

referi-los a algo de externo a alma não incidiria no erro de atribuir a outro o que não é senão

modo da própria alma. O que convém à conservação do corpo, portanto, parece opor-se ao

que convém à cognição. Ou seja, a tensão objetada parece se dar entre a função ecológica da

sensação e o papel cognitivo que uma faculdade oriunda da união deve desempenhar para

alinhar-se à função cognitiva da alma. O exercício dessas funções ou papéis demandaria

modos diversos quando da afecção do corpo pelos corpos externos: a primeira, modos como

as sensações de dor e de prazer, que ensejam confusão; o segundo, modos como percepções

intelectuais de dimensões espaciais e movimentos locais, mais conformes à distinção. 

189Sexta Meditação, §26 e §28; CSM II, 56-57; AT VII, 82-83.
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Cientes das relações entre sensações, distinção e preservação, retomemos o problema

inicial, que põe, de um lado, uma união à moda angélica, que enseja percepções intelectuais

de qualidades primárias, as quais apenas a muito custo podem se tornar eficazes para a

preservação do composto, e, de outro lado, uma união estreita produtora de sensações

freqüentemente, mas não irremediavelmente confusas, as quais são eficazes para a

preservação do composto. A fim de determinar qual dessas alternativas melhor acorda com a

função cognitiva da alma humana, cumpre averiguar, sucessivamente, as conseqüências de

cada uma para o exercício dessa função. Em uma união à moda angélica, embora conhecesse

mais imediatamente as qualidades dos corpos existentes, a alma humana não os conheceria

(nem suas qualidades, nem sua existência) senão por um período muito breve, pois, privada de

uma faculdade capaz de preservar a união antes mesmo que o intelecto fosse capaz de

relacionar as figuras e movimentos percebidos ao bem-estar do corpo a ela conjugado, a união

logo se extinguiria e, com a união, o acesso da alma humana aos corpos existentes. Estando,

por outro lado, em união estreita com o corpo, a alma humana, embora mais vulnerável à

confusão, poderia manter-se unida por um período mais duradouro, pelo que manteria o

acesso do intelecto aos corpos existentes, além de conferir a ele a oportunidade de superar a

confusão que costuma acompanhar as sensações. Se é assim, a união estreita é mais consoante

às pretensões cognitivas da alma humana do que a alternativa concorrente, pois, malgrado a

confusão ensejada pelas sensações dela oriundas, as quais tornam mais tortuoso o

conhecimento dos corpos existentes, esse conhecimento é, ainda assim, possível e sustentável;

as percepções intelectuais oriundas de uma união como a angélica, ao contrário, não são

capazes, dadas as limitações do intelecto humano, de salvaguardar a união da qual elas

próprias dependem, o que põe um fim prematuro ao conhecimento dos corpos existentes,

frustrando as pretensões cognitivas da alma humana. Em outras palavras, a faculdade da

sensação, a despeito da confusão que enseja, convém à cognição tanto na medida em que essa

confusão não é nem intrínseca às sensações, nem insuperável pelo intelecto, quanto na medida

em que esse ensejo está relacionado ao desempenho da função ecológica, a qual, ao invés de

contrária ou alheia à cognição, lhe é complementar: sem a conservação do corpo e, por

conseguinte, da união, o conhecimento dos corpos existente não pode perdurar ou se expandir.

3.6 Distinção real e inclinação natural

À primeira vista, a tese de que a alma inclina-se essencialmente ao corpo contraria a

distinção real entre as duas substâncias, cuja demonstração demanda a concepção clara e
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distinta da alma sem o corpo. Um pressuposto subjacente a essa objeção é o de que a

concepção clara e distinta da alma envolve a concepção de todas as suas propriedades

essenciais190; do contrário, poder-se-ia concebê-la clara e distintamente sem aquela inclinação

essencial e, assim, sem o corpo, como demanda a demonstração da distinção real. Descartes,

porém, nega indiretamente tal pressuposto ao sustentar a impossibilidade, para um intelecto

criado, do conhecimento da consecução de um conhecimento adequado. Um conhecimento

adequado contém absolutamente todas as propriedades que estão no objeto de conhecimento.

A possibilidade de um conhecimento adequado advém de que o único requisito para sua

consecução consiste em uma proporção entre o poder de conhecer do intelecto e a coisa

conhecida que faculte ao intelecto abarcar tudo o que está na coisa. Embora não haja essa

proporção entre o intelecto criado (finito) e Deus (infinito) – donde a tese da

incompreensibilidade divina –, ela ocorre amiúde entre o intelecto criado e as demais

criaturas. A impossibilidade do conhecimento da consecução de um conhecimento adequado,

por sua vez, advém de que 

“para que o intelecto soubesse que possui tal conhecimento [adequado], ou que Deus não
pôs na coisa nada além do que o intelecto está consciente, seu poder de conhecer deveria
igualar-se ao poder infinito de Deus, e isso claramente não pode acontecer sob pena de
contradição.”191.

O laconismo da explicação de Descartes delega ao leitor a tarefa de descobrir o porquê

de a consciência da adequação de um conhecimento conduzir à igualdade contraditória entre o

intelecto finito e o poder infinito de Deus. Segundo Cottingham, como um intelecto finito não

é onisciente, para qualquer conjunto de propriedades que ele conheça de uma coisa,

permanece sempre aberta a possibilidade de a coisa conhecida possuir alguma propriedade

adicional que ele desconhece192. Ou seja, a consciência da adequação do conhecimento

conduziria ao absurdo de atribuir onisciência a um intelecto finito. Embora constitua um

argumento válido em favor da tese de que não podemos saber que conhecemos todas as

propriedades de todas as coisas, pois isso implicaria onisciência, não é claro como o

argumento de Cottingham poderia constituir um argumento válido em favor da tese de que

não podemos saber que conhecemos todas as propriedades de alguma coisa. Pois não

seríamos, por isso, oniscientes, permanecendo ignorantes acerca de um número indefinido de

190 Uma vez que é um só o atributo principal da alma, o qual constitui a sua essência, poder-se-ia objetar que a 
concepção clara e distinta da alma de fato envolve a concepção de tudo o que é essencial a ela, esse “tudo” 
coincidindo com o pensamento, o único atributo principal dessa substância. Por que então falar em 
“propriedades essenciais”, no plural? A esse respeito, cumpre esclarecer que com a expressão “propriedades 
essenciais” referimo-nos aqui às propriedades que, embora não constituam a essência da substância, são 
essenciais na medida em que decorrem da essência.

191Quartas Respostas; CSM II, 155; AT VII, 220.
192Cottingham, John. Comentários à conversa com Burman, item 14, p.64-65.
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outras coisas. Assim, outras duas alternativas tentam responder a questão de por que, podendo

conhecer todas as propriedades de algo, não podemos ter o conhecimento de que elas são

todas as suas propriedades. Primeira: para conhecer que conhecemos tudo o que algo é,

deveríamos conhecer também tudo o que ele não é, e isso quer porque um conhecimento

exaustivo de algo envolve o conhecimento de todas as propriedades negativas desse algo (X

não é Y, não é W, não é Z, …), quer porque somente percorrendo todas as propriedades e

indagando com relação a cada uma se ela é uma propriedade da coisa conhecida podemos

estar seguros de não haver subtraído do conhecimento que temos dela nenhuma das

propriedades da própria coisa. Segunda: talvez, a equiparação entre nosso poder de conhecer e

o poder infinito de Deus não diga respeito tanto à onisciência quanto à maneira, imediata ou

mediata (direta ou indireta), de acordo com a qual se dá o conhecimento. Isto é, talvez, para

sabermos que não há na coisa nenhuma propriedade além daquelas que estamos conscientes

de pertencerem a ela, devêssemos poder olhar a coisa diretamente e, pondo de um lado a

própria coisa com suas propriedades e de outro a consciência que temos da coisa com as

propriedades que sabemos pertencer a ela, compará-las de maneira a avaliar se há na primeira

algo que não esteja na segunda. Em outras palavras, para saber que temos uma idéia

adequada, na qual estão contidas objetivamente todas as propriedades que estão formalmente

na coisa conhecida, deveríamos observar a coisa imediatamente, como que “de fora” de nossa

idéia dela. Assim sendo, a visão de que sabemos que temos um conhecimento adequado

levaria não ao absurdo de atribuir onisciência a um intelecto finito, mas ao de atribuir a ele

um poder de conhecer que, tal como o de Deus, prescinde na mediação das idéias. Ou melhor,

ela levaria apenas secundariamente ao absurdo de atribuir onisciência a um intelecto finito, na

medida em que levaria primeiramente à atribuição a ele de um conhecimento imediato. 

O que se pretende demonstrar prescinde da decisão por uma ou outra das duas

alternativas acima, dependendo antes da observação de que ambas, ao justificarem a

impossibilidade da consciência de um conhecimento adequado – enquanto adequado – para

um intelecto finito, justificam também a impossibilidade, para ele, da consciência de um

conhecimento adequado – enquanto adequado – das propriedades essenciais do objeto

conhecido. Ou seja, o pressuposto segundo o qual a concepção clara e distinta da alma

envolve a concepção de todas as suas propriedades essenciais opõe-se indiretamente à tese da

impossibilidade concernente a um conhecimento adequado porque, embora esta não se refira

explicitamente a propriedades essenciais, as razões pelas quais não podemos estar cientes de

conhecer todas as propriedades de uma coisa são também razões pelas quais não podemos

estar cientes de conhecer todas as suas propriedades essenciais. Mas se não podemos sabê-lo,
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então a concepção clara e distinta prescinde de um conhecimento adequado da essência. Do

contrário, i.e., caso a concepção clara e distinta de algo devesse exaurir suas propriedades

essenciais, estando sempre hesitantes quanto à satisfação dessa condição, permaneceríamos

sempre hesitantes quanto à clareza e distinção, o que não acontece, mesmo se freqüentemente

erramos a esse respeito. O que ocorre muitas vezes quando erramos é que tomamos por claro

e distinto o que efetivamente não o é, mas, para isso, é preciso que tenhamos antes crido estar

diante de algo claro e distinto. A concepção clara e distinta da alma, portanto, prescinde da

concepção da totalidade de suas propriedades essenciais, dentre as quais a de sua inclinação

natural ao corpo (e, assim, prescinde da concepção do corpo).

Evidenciam a dissociação entre conceber clara e distintamente e conceber

exaustivamente as propriedades essenciais a incompreensibilidade de Deus e a

imprevisibilidade relativa às idéias que representam naturezas verdadeiras e imutáveis. A

incompreensibilidade de Deus faz a impossibilidade incidente sobre a consciência da

adequação de um conhecimento adequado incidir, nesse caso específico, sobre o próprio

conhecimento adequado, em outras palavras, no lugar da incerteza da adequação, ela introduz

a certeza da inadequação. Isso ocorre na medida em que, como vimos, não há entre o intelecto

finito e Deus a proporção requerida; Descartes o ilustra por meio de uma analogia: ao

compreender compara-se o abraçar, ao inteligir, o tocar; assim como não podemos abraçar

uma montanha, mas apenas tocá-la, também não podemos abarcar com o pensamento tudo o

que está em Deus, apenas o inteligimos sem conhecer sua totalidade193. Malgrado a

incompreensibilidade, que se traduz na impossibilidade de o intelecto finito conceber todos os

atributos divinos ou de conceber inteira e univocamente qualquer um deles, Deus é concebido

por nós clara e distintamente. Mais do que isso, o reconhecimento de que Deus escapa à nossa

compreensão integra o conhecimento claro e distinto que temos de Deus como infinito194. Ou

seja, Deus não apenas é concebido clara e distintamente sem que sejam concebidas todas as

suas propriedades essenciais (pois todas as suas propriedades lhe são essenciais) como a

concepção clara e distinta de Deus envolve o reconhecimento de que não podemos concebê-

las todas.

Quanto à imprevisibilidade das idéias de naturezas verdadeiras e imutáveis, ela é

introduzida na Quinta Meditação a fim de diferenciar tais idéias daquelas que representam

conteúdos forjados ou inventados por nós. A despeito da questão de se tal diferenciação pode

ser mantida com êxito, o caráter imprevisível dessas idéias consiste em sempre podermos

193Mersenne, 27 de maio de 1630; CSMK, 25; AT I, 152.
194Clerselier, 23 de abr. de 1649; CSMK, 378; AT V, 356.
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descobrir nelas propriedades não pensadas quando de sua anterior concepção e as quais, quer

queiramos ou não, reconhecemos estarem nelas. Ou seja, propriedades cuja necessidade não é

imposta à coisa pelo pensamento, mas, ao contrário, é imposta ao pensamento pela própria

coisa. Na medida em que a imprevisibilidade, apesar de estender-se a propriedades

necessárias/essenciais, não oblitera a clareza e distinção, temos que uma concepção, para ser

clara e distinta, prescinde de um conhecimento exaustivo do que é essencial ao objeto

conhecido. Descartes exemplifica: “é verdade que o triângulo [retângulo] é inteligível mesmo

que nós não pensemos na razão que há entre o quadrado da hipotenusa e o quadrado dos

outros lados”195; igualmente, é verdade que a alma é inteligível mesmo que nós não pensemos

em sua inclinação natural ao corpo.

Concedamos o precedente e o que se segue é que, a despeito da inclinação natural, a

alma pode ser clara e distintamente concebida sem o corpo. Essa conclusão, ainda que correta,

é insuficiente para rechaçar a objeção de que a tese da inclinação natural seria inconsistente

com distinção real, na medida em que a demonstração da distinção real demanda um sentido

específico de “conceber sem”. Com efeito, a formulação inicial da objeção, no que concerne à

expressão “conceber a alma sem o corpo”, é ambígua: ela tanto pode significar conceber a

alma sem conceber o corpo, i.e., concebê-la com abstração do corpo, quanto conceber ambos

simultaneamente e negar da alma o corpo, i.e., concebê-la com exclusão o corpo. A resposta

aventada supõe o primeiro sentido; a demonstração da distinção real, o segundo. Claro está,

portanto, que ela não é uma boa resposta, se destinada àquela objeção.

A fim de conciliar a tese da inclinação natural com o sentido de “conceber sem”

efetivamente demandado pela distinção real – qual seja, conceber a alma com exclusão do

corpo –, deve-se destacar que a união não é essencial à alma da mesma maneira que o

pensamento lhe é essencial. O pensamento constitui a própria essência da alma, o que redunda

na tese de que a alma pensa sempre, pois, se deixasse de pensar, deixaria ao mesmo tempo de

ser. Diversamente, nas palavras de Descartes, “estar unida a um corpo humano não é

estritamente falando parte da essência da alma”196. Como a união não é, “estritamente”

falando, parte da essência da alma, a alma pode existir separada, o que redunda na tese da

imortalidade; como, segundo argumentamos, a união decorre da essência da alma, ela não é

meramente acidental à alma, sendo-lhe, menos estritamente falando, essencial. Assim como,

na analogia de Tomás, o corpo leve, mesmo essencialmente inclinado a suspender-se, pode,

195Quartas Respostas; CSM II, 159; AT VII, 227. O contexto nos autoriza a tomar “inteligível” como 
significando não meramente concebível, mas clara e distintamente concebível, pois se trata de explicar em 
que medida o fato de que A é clara e distintamente concebível sem B implica ou não que A exclui B.

196Quartas Respostas; CSM II, 155; AT VII, 219.
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por interferência externa, encontrar-se fora de seu lugar natural, a alma, mesmo

essencialmente inclinada a unir-se, pode, por um dano relevante no corpo (por exemplo),

existir separada. Ainda, circunscrevendo-nos à filosofia cartesiana, podemos dizer que

analogamente ao que ocorre em se tratando da vontade humana, em que, malgrado a

inclinação irresistível, um desvio de atenção de um espírito inconstante pode obstar a adesão a

uma idéia clara e distinta, também em se tratando da alma humana, malgrado a inclinação

natural, um mal no corpo suficiente para inabilitá-lo à recepção da alma pode obstar à

consumação ou à manutenção da união. Em suma, a união está como que a meio caminho

entre o essencial e o acidental: na medida em que concorre para a consecução do fim natural

da alma, a união resulta de uma inclinação natural, sendo, nesse sentido, essencial; na medida

em que a união está para a alma apenas como algo para o qual ela tende, a alma pode existir

sem o (e ser concebida com exclusão do) corpo, sendo “em um sentido” acidental para a alma

estar unida ao corpo.

3.7 O corpo humano como entidade incompleta

A tese da inclinação natural surge a partir de uma tentativa de compreender a

incompletude da alma relativamente ao corpo, incompletude que Descartes relaciona à tese de

que o homem é um ens per se, como vimos. Mas, se o homem é um ens per se porque a união

não é inteiramente acidental a um de seus componentes – a alma –, então, por paralelismo, o

homem deve ser também um ens per accidens, se a união é inteiramente acidental a um de

seus componentes – o corpo. Assim, a pergunta latente em todo este capítulo e que pomos,

enfim, de maneira manifesta é: o que dizer do corpo relativamente à alma? A incompletude

afirmada da alma é também afirmada do corpo; ambas, conjugadas, sustentam a tese de que o

homem é um ens per se. Na alma, ela se traduz na inclinação natural ao corpo, em que a

incompletude se traduz no corpo? 

O corpo conjugado à alma não é qualquer corpo, mas o corpo humano, donde, é a

partir de sua consideração enquanto humano que se deve explicar sua incompletude. Em

outras palavras, a incompletude não é uma característica dos corpos em geral, pois não

decorre do corpo na medida em que ele é corpo. Quando então Descartes escreve a Mesland

que “o termo 'corpo' é muito ambíguo”, não há hesitação quanto ao sentido relevante do termo

para o tema em questão. Nesse sentido, o corpo deve sua identidade à união: “nosso corpo,

qua corpo humano, permanece sempre numericamente o mesmo enquanto está unido à mesma
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alma”197. A incompletude do corpo humano, portanto, parece mais robusta e evidente do que a

incompletude da alma; esta pode existir concomitantemente à inexistência daquele, ao passo

que o corpo humano supõe a união com a alma. A visão do corpo humano expressa na carta a

Mesland, porém, parece encontrar oposição no interior mesmo do corpus cartesiano, o que

põe em xeque a incompletude alegada.

De acordo com Rozemond, no art. 6 de As Paixões da Alma, Descartes desvia-se de

seu percurso para negar que haja qualquer diferença importante entre um corpo unido à alma e

um corpo dela apartado198:

“o corpo de um homem vivo difere do de um morto como um relógio, ou outro autômato
(isto é, outra máquina que se mova por si mesma), quando está montado e tem em si o
princípio corporal dos movimentos para os quais foi instituído, com tudo o que se requer
para sua ação, difere do mesmo relógio, ou outra máquina, quando está quebrado e o
princípio de seu movimento pára de agir.”199

A analogia contida nessa passagem, como faz, por definição, toda analogia, aponta para uma

semelhança entre coisas diferentes. A hipótese de Rozemond é a de que essa semelhança

consiste na identidade que há entre um relógio em funcionamento e um parado, de um lado, e

um corpo que está unido à alma e um que não está, de outro. Ademais, Rozemond

compreende a analogia acima como uma digressão em relação ao percurso argumentativo no

qual ela está textualmente inserida. Essas duas posições não estão descoladas; reinserida em

seu contexto original, a analogia tem seu ponto, isto é, a semelhança por ela realçada,

deslocado da identidade entre corpos vivos ou mortos e relógios quebrados ou não para outro

relacionado à redistribuição das funções que pertencem à alma ou ao corpo. Referida ao

primeiro ponto, a analogia é mais dificilmente conciliável com a carta a Mesland, referida ao

segundo, desfaz-se a aparência de conflito.

A fim de reinserir a analogia em seu contexto original, cumpre remontar os passos de

Descartes a partir do primeiro artigo das Paixões até o sexto, em que ela ocorre; bastará,

contudo, fazê-lo de maneira telegráfica. 

Ação e paixão são uma mesma coisa, que recebe dois nomes conforme a relacionamos

ao sujeito do qual ela procede ou ao sujeito no qual ela é recebida (art. 1). Sendo o corpo

unido à alma o sujeito mais imediato a atuar sobre a alma, as paixões nela são ações nele;

assim, para conhecer as paixões da alma, na medida em que elas são o mesmo que

denominamos ações quando as relacionamos ao corpo, é preciso distinguir entre as funções da

alma e as do corpo (art. 2). Da aplicação da regra proporcionada por Descartes para esse

197Mesland, 9 de fev. de 1645; CSM III, 243; AT IV, 167.
198Rozemond, Marleen. Descartes's Dualism, p. 163.
199Paixões, Primeira Parte, §6; CSM I, 329; AT XI, 330-331.
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propósito200 (art. 3), resulta a conclusão de que o calor e os movimentos independentes do

pensamento pertencem ao corpo e os pensamentos pertencem à alma (art. 4). Essa conclusão

vai de encontro ao que Descartes reputa como o principal erro que até então impedira a

compreensão das paixões, razão pela qual ele se detém nela ao longo dos dois artigos

seguintes. O erro suplantado pela referida conclusão consiste em relacionar à alma

movimentos que dependem exclusivamente do corpo (e.g, os movimentos peristálticos, os

batimentos cardíacos, a contração e o relaxamento do diafragma, etc.). Ele tem origem na

inversão das relações de causa e efeito diante do fato de que a ausência de tais movimentos no

corpo coincide com a ausência da alma: ao invés de concluírem, a partir desse fato, que a

alma se ausenta porque cessam os movimentos, aqueles que erram concluem, ao contrário,

que os movimentos cessam porque a alma se ausenta (art. 5 e 6). Nesse ponto, com o

propósito de fixar o caráter exclusivamente corpóreo dos movimentos vitais, Descartes enfim

introduz a sobrecitada analogia, a ela se seguem as explicações das partes e funções do corpo

e das funções da alma. A analogia cumpre seu propósito ao realçar que, no que concerne aos

movimentos vitais, o funcionamento do corpo humano não é uma questão menos mecânica do

que o funcionamento de um relógio. O que há em comum na diferença entre um corpo vivo e

um corpo morto, de um lado, e um relógio em funcionamento e um relógio parado, de outro, é

que em um corpo vivo, assim como em um relógio em funcionamento, está presente o

princípio corporal de seus movimentos, o qual não está presente em um corpo morto, assim

como em um relógio parado. É verdade que em se tratando de um corpo humano, enquanto

humano, a ausência desse princípio traz conseqüências que não se seguem em se tratando de

relógios, quais sejam, o fim da união e sua repercussão para identidade do corpo, como

mostra a carta Mesland. Essas conseqüências, no entanto, são secundárias e irrelevantes para

o que se pretende destacar por meio da analogia, a saber, a destituição da alma de sua função

de princípio de vida e a delegação dessa função ao corpo. Ou seja, a objeção de Rozemond

erra ao pôr como centro da analogia considerações sobre a identidade de corpos e relógios que

estão para além de seus limites. Ademais, ao contrário do que mantém Rozemond, Descartes

não conclui da analogia que não haja nenhuma diferença relevante entre um corpo unido à

alma e um dela separado. Ele, de fato, trata da diferença entre um corpo vivo e um corpo

morto, mas, uma vez que a alma não é mais o primeiro princípio da vida, compará-los não é o

mesmo que comparar um corpo unido à alma e um dela separado. Embora sejam temas

200 Eis a referida regra: “tomar em conta que tudo o que vemos existir em nós, e que vemos também existir nos 
corpos inanimados, só deve ser atribuído ao nosso corpo; e, ao contrário, que tudo o que existe em nós, e que 
não concebemos de modo algum como passível de pertencer a um corpo, deve ser atribuído à nossa alma.” 
(Paixões, Primeira Parte, §3; CSM I, 329; AT XI, 329)
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relacionados, na medida em que a separação da alma sobrevém em virtude da morte do corpo,

é possível, em princípio, considerar um corpo vivo (ou morto) sem considerar sua união com

a alma (ou separação dela), como faz Descartes na analogia em discussão, conforme

argumentamos.

Em um esforço de salvaguardar sua interpretação hilemorfista da união, Hoffman

desenvolve estratégias alternativas para conciliar a visão expressa na carta a Mesland e a

analogia contida no art. 6. Uma dessas estratégias, cujo desdobramento ensejará a exposição

de outras duas, consiste em impedir a colisão daqueles textos por meio da equivocidade do

termo 'corpo': a tese que vincula a identidade do corpo à conjunção com a alma concerniria ao

corpo humano enquanto humano, ao passo que a analogia com o relógio concerniria ao corpo

entendido como uma determinada parte de matéria. A contradição, portanto, não teria ocasião

de surgir em virtude da diversidade dos sujeitos das teses supostamente opostas. Se, por um

lado, as expressões 'corpo vivo' e 'corpo morto', que ocorrem no título do artigo 6, acomodam

essa interpretação, por outro lado, o uso da expressão 'corpo de um homem vivo' no bojo do

artigo parece prescrever a compreensão de 'corpo' como designando um corpo humano

enquanto humano. Ele apenas parece prescrevê-la, contudo, porque Descartes faz seguir-se

àquela a embaraçosa expressão '[corpo] de um [homem] morto'. Para esta, cogitamos três

significações diferentes. Primeira: como um homem morto não tem corpo, Descartes pode

estar querendo significar um corpo como o de um homem morto, isto é, uma determinada

parte de matéria cuja configuração se assemelha a de um corpo humano, mas que é inerte; se é

assim, então com 'corpo de um homem vivo', Descartes está provavelmente se referindo a um

corpo como o de um homem vivo, isto é, a uma determinada parte de matéria cuja

configuração se assemelha a de um corpo humano e que possui certos movimentos específicos

(movimentos vitais). Nessa acepção, a expressão 'corpo de homem vivo' não enseja uma

objeção à proposta de Hoffman para a conciliação dos textos em questão, pois, apesar dela,

poderia ser mantido que, na carta a Mesland e no art. 6 das Paixões, figuram sentidos

diferentes do termo 'corpo'.

Segunda: se 'corpo de um homem morto' de fato designa o corpo de um homem e se

estar unido à alma de fato constitui uma condição necessária para ser o corpo de um homem,

então a expressão designa um corpo que, a despeito de não possuir as configurações

ordinariamente requeridas para a união, está extraordinariamente unido à alma (como ocorre

na transubstanciação). Embora, de acordo com a carta a Mesland, o corpo de um homem vivo

difira em número do corpo pós-morte, a diferença entre eles não concerne diretamente à vida

ou à morte, mas a estar ou não unido à alma. Assim, se um cadáver encontra-se
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extraordinariamente unido à alma, a identidade numérica entre ele e o corpo de um homem

vivo supostamente implicada pela analogia não contradiz aquela carta.201

Terceira: 'corpo de um homem morto' pode ainda designar o mesmo corpo que

pertenceu ao homem ao longo de sua vida. O juízo acerca da consistência entre essa hipótese

e a carta a Mesland varia conforme a opção por uma ou outra das duas interpretação seguintes

da referida carta. Em uma interpretação, estar unido a uma mesma alma é condição necessária

para a identidade numérica do corpo humano; donde, a hipótese em debate é inconsistente

com a carta a Mesland. Em outra interpretação, mais sutil do que a anterior, ter estado unido à

alma é suficiente para a identidade numérica do corpo humano; donde, é possível admitir a

identidade entre o corpo de homem vivo e um cadáver sem prejuízo para a carta a Mesland.202

Uma vez que a interpretação atenuada mantém a tese central de que a identidade do corpo

humano é determinada por sua relação com a alma, ela mantém um sentido de incompletude

do corpo humano relativamente à alma.

Outra tensão interna ao corpus cartesiano que parece pôr em xeque a incompletude

alegada se dá entre (mais uma vez) a carta a Mesland, de um lado, e a carta a Chanut de 1º de

fev. de 1647 e o art. 30 das Paixões, de outro. Essa tensão pode ser genericamente descrita

como a atribuição de origens diferentes ao mesmo algo ou como a atribuição à alma do poder

de conferir ao corpo o que, independentemente dela, ele já possui.

De acordo com a carta a Mesland, como vimos, o corpo humano é individuado pela

alma; de acordo com a carta a Chanut, não é crível que a alma seja acolhida em um corpo

quando ele não está em boas condições203. A recepção da alma, portanto, requer um corpo

propriamente disposto e, assim, em alguma medida já individuado por sua disposição própria,

e não pela alma, cuja recepção, sendo condicionada por essa individualidade prévia, não

poderia, obviamente, responder por ela. Em verdade, a emergência dessa tensão prescinde da

deambulação pelo epistolário cartesiano por meio do qual primeiro a revelamos, pois, na

seqüência mesma da carta a Mesland, Descartes mantém que o milagre da transubstanciação

reside na recepção da alma de Cristo em corpos não propriamente dispostos, implicando que a

alma não se encontra naturalmente conjugada a um corpo a menos que ele esteja disposto de

uma certa maneira. A despeito disso, Descartes não vê contradição em reiterar, logo depois,

que o corpo de Cristo é o que é por estar enformado pela alma de Cristo, expediente que ele

emprega para explicar que tanto a hóstia toda enquanto indivisa quanto cada uma de sua

201Hoffman, Paul. Essays on Descartes, p. 75-76. Uma vez que nada nas Paixões faz sequer desconfiar que se 
está a tratar de um caso extraordinário, essa constitui uma leitura artificial, como reconhece Hoffman.

202Hoffman, Paul. Essays on Descartes, p. 76.
203Chanut, 1º de fev. de 1647; CSMK, 307; AT IV, 604-605.
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partes, quando ela está dividida, constituem igualmente o corpo de Cristo. O desdém de

Descartes para com a questão em relevo justifica-se, conjecturamos, porque a individualidade

que um corpo possui em virtude de sua disposição, pela qual ele se diferencia dos demais se

identifica àqueles de mesma disposição, em nada se opõe à individualidade da qual ele se

reveste em virtude de sua união à alma humana, pela qual ele se diferencia daqueles de

mesma disposição e se torna este corpo humano, corpo deste homem.

A tensão entre a carta a Mesland e o art. 30 das Paixões, por sua vez, tem como objeto

a tese, afirmada na primeira, de que o corpo é, em um sentido, indivisível em virtude de sua

união com a alma, e a tese, afirmada no segundo, de que “o corpo é uno e de alguma forma

indivisível, em virtude da disposição de seus órgãos”204. Conjugadas, essas teses parecem

instituir entre a alma e as relações de coordenação e subordinação dos órgãos do corpo uma

disputa pela unidade e indivisibilidade do corpo todo, cada qual reivindicando para si a

responsabilidade por essas qualidades. A tensão, contudo, desaparece tão logo observamos,

como faz Beyssade205, que a unidade e indivisibilidade que o corpo possui independentemente

da alma e aquelas que ele possui em virtude de sua união com alma são de ordens diversas.

Enquanto o corpo-máquina é dito uno e indivisível na medida em que seus órgão se

relacionam de tal modo que “quando algum deles é retirado, isso torna o corpo todo

defeituoso”, o corpo humano, i. e., o corpo unido à alma, é dito uno e indivisível na medida

em que, se retiramos dele uma de suas partes, não pensamos, por isso, que ele é menos

humano. Mais ainda, Beyssade parece transmutar o conflito em harmonia ao ver na

indivisibilidade do corpo-máquina um intermediário, uma ponte entre uma alma indivisível e

um corpo divisível, e, assim, da unidade prévia à união uma condição da unidade que

sobrevém com e graças a ela. Em suma, a conclusão que resulta da contraposição dos textos

sobrecitados é que a alma confere identidade, unidade e indivisibilidade a um corpo já, de

certo modo, determinado, uno e indivisível, mas de modo diverso.

*

A tese da imortalidade da alma, se aliada a da corruptibilidade do corpo, e a tese da

distinção real, tradicionalmente compreendida como implicando que a alma pode existir sem

que o corpo exista (e vice-versa), parecem conduzir inevitavelmente às conclusões de que a

união é, para a alma e para o corpo, um mero acidente e de que o homem constituído pela

composição acidental dessas substâncias não é senão um ens per accidens. Porém, Descartes é

reticente ao comprometer-se com essas conclusões: ele diz apenas que a união é em um

204Paixões da Alma, Primeira Parte, §30; CSM I, 339; AT XI, 351.
205Beyssade, Michelle. Le Dualisme Cartésien et l'Unité de l'Homme.
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sentido acidental para alma e para o corpo, quando aparentemente deveria ter dito que ela lhes

é inteiramente acidental; ele diz apenas que estar unida ao corpo não é estritamente falando

parte da essência da alma, quando aparentemente deveria ter dito que isso não é de maneira

alguma essencial a ela. Ao recusar aquelas conclusões, por outro lado, Descartes é taxativo,

afirmando persistentemente que o homem é um verdadeiro ens per se. Ele ampara o caráter

per se do homem em um sentido de incompletude que convém à alma e ao corpo, mas diz

pouco sobre o significado da incompletude que atribui a essas substâncias, legando aos

intérpretes a tarefa de extraí-lo ou construí-lo a partir do espólio cartesiano. Os intérpretes,

mais do que isso, multiplicaram-no. Hoffman206, por exemplo, traduziu a incompletude em

uma aptidão natural para a união, dividindo-a em uma adequação natural à união e uma

tendência natural a permanecer unido. Sua demonstração da adequação natural da alma à

união parte da premissa de que é adequado para uma substância estar disposta de maneira a

exprimir plenamente sua natureza, isto é, de maneira a exprimir-se segundo todos os

diferentes tipos de modos que convém a sua natureza. Como a natureza da alma consiste em

pensar e como sentir e imaginar são faculdades cujos modos são modos do pensamento

possíveis apenas em virtude da união, estar unida ao corpo seria naturalmente adequado à

alma207. Além disso, a alma tenderia a permanecer unida na medida em que foi dotada por

Deus de sensações de prazer e de dor que a levam a agir de maneira a preservar a união. A

certos corpos, por sua vez, Hoffman afirma ser natural a união na medida em que nem todos

os corpos são propriamente configurados para a recepção da alma, não podendo recebê-la

senão por um milagre. Além disso, os corpos unidos possuiriam uma tendência a permanecer

unidos baseada nas leis da natureza, mais especificamente, na lei da inércia. Opondo-se a

Hoffman, Rozemond208 reduz a incompletude da alma e do corpo ao fato de que nem uma,

nem outro, sozinhos, são o homem. 

Neste capítulo, inspirados em uma abordagem tomista do problema da unidade do

homem (seção [i]), buscamos desenvolver um sentido de incompletude da alma paralelo aos

mencionados e capaz, por isso, de conviver com eles (embora não com o caráter reducionista

do último, é claro). Ao uso que fizemos da abordagem tomista, Rozemond209 objeta que, para

Tomás, qua substância, a alma é incompleta, ou seja, ela sozinha não cai sob a categoria de

substância – essa incompletude seria crucial para a constituição de algo uno per se –, ao passo

que Descartes mantém explicitamente que, qua substância, a alma é completa. Aquele uso é

206Hoffman, Paul. Essays on Descartes, p. 92-95.
207Uma questão que Hoffman expõe apenas para deixá-la de lado é a de por que não seria então naturalmente 

adequado a toda substância pensante, e.g., aos anjos, estar unida ao corpo. (Essays on Descartes, p. 95-96.)
208Rozemond, Marleen. Descartes's Dualism, p. 155-164.
209Ibidem, p.156.
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legitimado ante a objeção de Rozemond se observamos que o que Tomás denomina

substância incompleta não difere do que Descartes denomina substância completa, a saber,

uma entidade cuja existência prescinde da inerência em outro sujeito. Para ambos, portanto,

trata-se de explicar como uma entidade que existe por seu próprio ser pode constituir com

outra uma unidade per se. A diferença reside em que, para Tomás, essa entidade não é uma

substância, pois, não sendo completa em uma natureza específica, não satisfaz a todas as

condições de substancialidade, ao passo que, para Descartes, ela é uma substância, pois

satisfaz à única condição requerida para tal.

Mas em que pontos do sentido de incompletude desenvolvido neste capítulo se

manifesta a inspiração tomista? Na atribuição à alma de uma inclinação natural à união e na

justificação dessa inclinação mediante a função cognitiva da alma, já que sua justificação por

funções outras que a cognitiva, também feita por Tomás, é rechaçada pela redistribuição, por

Descartes, das funções tradicionais da alma (seção [ii]). A discrepância ou oposição entre os

dois modelos de conhecimento – tomista e cartesiano – limita as semelhanças concernentes à

noção de incompletude a pontos bastante gerais, tão logo aproximamos o foco salta aos olhos

a disparidade entre as teses e o aparato conceitual que em cada contexto cercam e esteiam

aqueles pontos. Em virtude da substituição da abstração pelo inatismo, a validade da hipótese

de que Descartes pode justificar a inclinação mediante a função cognitiva da alma exige a

reavaliação e reabilitação, frente à dúvida, dos sentidos enquanto recurso cognitivo, ainda que

essa reabilitação seja apenas parcial, pois estes deixam de ser requeridos para todo e qualquer

conhecimento para o serem apenas para o conhecimento dos corpos existentes, malgrado a

confusão que freqüentemente acompanha as percepções sensíveis (seções [iii] e [v]).

Hoffman, tendo aventado a hipótese em questão, a recusa, contudo, como anticartesiana210; ele

não o faz por qualquer descrédito na proficuidade dos sentidos enquanto recurso cognitivo,

mas por julgar contraditórias a atribuição à alma de uma função e a imperscrutabilidade dos

fins. A objeção de Hoffman evidencia que atribuir à alma uma inclinação natural e justificá-la

mediante o que seria uma função dessa substância requer, em Descartes, que se trate não

apenas da questão do papel dos sentidos para o conhecimento, mas também do tema da

teleologia. Sendo assim, incluímos neste capítulo um tratamento da crítica cartesiana à noção

de finalidade, o qual abarcou questões atinentes tanto à coerência quanto à legitimidade de se

imputar a Descartes a tese de que a alma possui uma função e de que a função da alma é

também a de conhecer (seção [iv]). 

Ainda, a explicação da incompletude deve dar conta do desafio de equilibrar-se entre a

210Hoffman, Paul. Essays on Descartes, p. 91 e p. 96.
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tese da distinção real (e a tese mais forte de que a existência da alma prescinde da existência

do corpo) e a tese de que alma constitui com o corpo algo uno per se. Assim, tentamos

mostrar que a união, apesar de não ser estritamente essencial à alma, uma vez que a alma pode

existir sem ela, atende a uma inclinação decorrente da sua essência, pelo que não é uma união

inteiramente acidental (seção [vi]). Sendo assim, o cobertor é menos curto do que parece, ou

seja, a incompletude da alma, compreendida como redundando em uma inclinação natural a

unir-se ao corpo, permite acolher uma daquelas teses sem deixar a descoberto a outra.

Enfim, porque uma abordagem da união que ignorasse um dos pólos dessa relação

seria obviamente deficiente, assim como porque a incompletude é também afirmada do corpo,

delineamos uma justificação da incompletude do corpo baseada na tese de que a identidade do

corpo humano (enquanto humano) provém da união a uma mesma alma, considerando, na

seqüência, objeções a essa justificativa emergentes do interior mesmo do corpus cartesiano

(seção [vii]).

Ao longo deste capítulo, a investigação da união substancial, explorando o horizonte

aberto pela formulação segundo a qual a alma e o corpo estão substancialmente unidos, em

que ocorre a variante adverbial do termo, considerou a qualificação “substancial” como

relacionada à própria união, ou seja, como designando a maneira pela qual a alma e o corpo

estão unidos, em oposição a considerá-la como qualificação do status ontológico do composto

constituído pela união. No capítulo seguinte, retomando o procedimento dos capítulos I e II,

voltaremos a analisar a solidez das razões que supostamente interditam a aplicação daquela

qualificação ao status ontológico do composto. A diferença de ponto de vista deste capítulo

em relação aos demais, contudo, não implica um descolamento do capítulo III em relação ao

todo da tese, pois, embora diversas, a questão da qualidade da união e do status ontológico do

composto são conexas: a caracterização de algo como substância parece supor que esse algo

goza de uma unidade estreita, promovida por uma união estreita. Além disso, como veremos,

a continuidade entre este capítulo e o que o sucede é assegurada pelo fato de o último tomar

como questão a tese de que a faculdade de sentir depende de uma união estreita entre a alma e

o corpo, que é aqui apenas pressuposta.
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4 As sensações – seus pressupostos e seu sujeito

Convém distinguir, no que concerne às sensações, ao menos três enfoques: o enfoque

funcional, o etiológico e o ontológico, que põem em relevo, respectivamente, as questões

“para que sentimos (ou qual é a função das sensações)?”, “como se dá a (ou quais são as

condições da) experiência sensível?” e “quem sente (ou qual é o sujeito das sensações)?”. De

acordo com o primeiro, explorado no capítulo anterior, as sensações conjugam uma função

ecológica, relativa à preservação do composto, e uma função cognitiva, na medida em que

fornecem ao intelecto matéria para o conhecimento dos corpos existentes. De acordo com o

segundo, como pressupusemos anteriormente, a experiência sensível tem como condição a

união estreita da alma e do corpo. O terceiro enfoque, até aqui nem posto, nem pressuposto,

emerge no bojo da questão do status ontológico do homem a partir da noção de substância.

De um lado, como vimos, nada há que subjaza à substância, ela é substrato último, de outro

lado, a substância subjaz aos modos, ela é sujeito de modos; se o homem é uma substância,

ele tem necessariamente modalidades, mas de que modos ele seria sujeito? A indagação pelos

modos do homem encontra aquela pelo sujeito das sensações por intermédio da resposta à

questão etiológica que põe a união estreita da alma e do corpo como condição da experiência

sensível: se as sensações são modos condicionados por essa união, então o homem por ela

constituído seria o sujeito desses modos? Em outras palavras, a resposta à questão acerca da

origem ou dos requisitos da experiência sensível parece encaminhar uma resposta à questão

acerca de seu sujeito. Não é claro, contudo, se esse encaminhamento possui força impositiva,

destituindo a alma do posto eventual de sujeito exclusivo das sensações, ou mesmo qual

resposta se imporia a partir dele. Isto é, embora a dependência das sensações relativamente à

união estreita da alma e do corpo torne a união uma candidata natural a sujeito dessas

modalidades, não é claro se essa candidatura é a da união como algo distinto da alma e do

corpo ou a da alma e do corpo simultaneamente.

A tese etiológica, por constituir um fundamento não problematizado do capítulo

anterior, e a questão ontológica acerca das sensações, por sua interseção com a questão

ontológica acerca do homem, serão os objetos deste capítulo. A reunião de ambas no mesmo

capítulo se justifica pela imbricação existente entre elas, que repercute em cada uma, pois não

só a primeira parece encaminhar uma resposta para a segunda como afirmar que o homem é o

sujeito das percepções sensíveis implica comprometer-se com a primeira.

4.1 A união como pressuposto das sensações
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A respeito da tese de que a experiência sensível é condicionada pela união estreita da

alma com o corpo, Descartes é tão prolífico em argumentos textuais quanto é avaro em

explicações conceituais. Essa tese recebe expressão inequívoca, por exemplo, neste excerto da

Sexta Meditação:

“Pois, com efeito, todos esses sentimentos de fome, de sede, de dor, etc., nada são exceto
maneiras confusas de pensar que provêm e dependem da união e como que da mistura entre
o espírito e o corpo.”211.

Constituindo o último segmento do argumento em favor da união substancial, o excerto acima

mostra que a dependência daqueles sentimentos relativamente a ela, ao invés de ser algo

colateral, é o que intermedeia e legitima a passagem da constatação de que há percepções

sensíveis para o fato da união substancial. Ou seja, é porque, na ordem do ser, as sensações

provêm e dependem da união substancial que, na ordem do conhecer, as sensações permitem

que se infira, a partir delas, essa união. A tese etiológica, portanto, na medida em que constitui

uma premissa daquele argumento, não está à margem, mas faz parte do arcabouço do sistema

cartesiano. Em outras palavras, ela não é uma tese acessória de que se pode prescindir sem

mais, ao contrário, em virtude do papel estrutural que desempenha, sua derrocada traz consigo

a derrocada de uma parte do sistema.

Já no Discurso, Descartes remetera ao Tratado do Homem a demonstração de que  

“não basta que [a alma racional] esteja alojada no corpo humano, assim como um piloto em
seu navio, exceto talvez para mover seus membros, mas que é preciso que esteja junta e
unida estreitamente com ele para ter, além disso, sentimentos e apetites semelhantes aos
nossos, e assim compor um verdadeiro homem.”212

Embora na correspondência com Elizabeth213 ambas as direções da interação, corpo/mente e

mente/corpo, sejam relacionadas à mesma noção primitiva de união, aqui, Descartes ventila a

hipótese de que a ação da mente sobre o corpo prescinde da estreita união das duas

substâncias, demandando apenas uma união como a do piloto com o navio. A ventilação dessa

hipótese sugere que o que, nas sensações, comprova o fato contingente da união íntima da

mente com o corpo não é só ou principalmente a interação entre essas duas substâncias

heterogêneas, pois, do contrário, também a ação da mente sobre o corpo demandaria mais do

que uma união como a do piloto com o navio. Em outras palavras, quer se trate da ação da

mente sobre o corpo ou do corpo sobre a mente, trata-se da interação entre substâncias

heterogêneas, porém, Descartes parece admitir que o primeiro caso não requer uma união

211Sexta Meditação, §24; CSM II, 56; AT VII, 81.
212Discurso, Quinta Parte; CSM I, 141; AT VI, 59.
213Elizabeth, 21 de maio de 1643; CSMK, 218; AT III, 665.
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íntima entre essas substâncias, donde, o que, nas sensações produzidas pelo segundo caso,

atesta tal união não parece ser a interação. Ou melhor, não parece ser principalmente a

interação, pois mesmo hesitante quanto à necessidade da união íntima para a interação

mente/corpo, Descartes permanece firme quanto à necessidade desta para as sensações. Como

veremos, essa sugestão foi acolhida por alguns intérpretes.

A fim de não exaurir o leitor com um longo rol de citações comprobatórias da

recorrência da tese etiológica nos textos cartesianos, encerramo-la prematuramente com esta

passagem que, pelo contraste com um espírito angélico investido de um corpo, reitera a

ligação necessária das sensações com um tipo especial, mais forte, de união:

“Pois se um anjo estivesse em um corpo humano, ele não teria sensações como nós temos,
mas apenas perceberia os movimentos que são causados pelos objetos externos, e dessa
maneira diferiria de um homem real...”214

É bem verdade que, quando diretamente indagado por More sobre se anjos possuem

percepções sensíveis em sentido estrito, Descartes abstém-se, alegando estar o tema para

além da luz natural da razão. Mesmo aí, no entanto, ele não hesita quanto à dependência das

sensações em relação à união estreita, o porquê da abstenção está antes na impermeabilidade

do espírito angélico à razão humana. Isto é, não se trata de uma incerteza quanto a se um

espírito angélico, mesmo fora da união íntima com o corpo, pode ter percepções sensíveis,

mas da incerteza quanto a se um espírito angélico pode manter com o corpo uma união íntima

que lhe permita tais percepções. Nas palavras de Descartes: “Não é claro apenas pela razão

natural se anjos são criados como mentes distintas de corpos ou como mentes unidas a

corpos.”215. Que Descartes tenha recuado da questão sobre a presença de sensações em um

espírito angélico para a questão imperscrutável sobre se um espírito angélico pode estar em

união íntima com o corpo apenas corrobora que aquela presença demanda essa união.

A profusão de argumentos textuais, no entanto, não preenche uma importante lacuna

conceitual concernente a o que, nas sensações, revela a estreita união da alma com o corpo.

Esse elemento revelador que permitiria percorrer o caminho das sensações à união parece

diferir em diferentes textos ou de acordo com os diferentes aspectos de um mesmo texto sobre

os quais podemos lançar o foco. Nos Princípios, ele parece ser a imprevisibilidade; nas

Meditações, um ensinamento da natureza ou a especificidade das percepções sensíveis

relativamente a outros modos que também envolvem intelecção. Cada uma dessas alternativas

será considerada por seu turno.

214Regius, jan. de 1642; CSMK, 206; AT III, 493.
215More, ago. de 1649; CSMK, 380; AT V, 402.
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4.1.1 Das sensações à união: análise de três caminhos

Nos Princípios, lemos:

“[...] que um certo corpo esteja mais unido à nossa mente do que os demais [é o que] se
pode concluir do fato de nos darmos conta perspicuamente de que as dores e outras
sensações nos advêm de modo imprevisto.”216

Como antecipamos, de acordo com esse texto, é o caráter imprevisível da ocorrência de

sensações a chave para que se infira a existência de um corpo particularmente unido à alma.

No contexto da Quinta Meditação, a imprevisibilidade faz as vezes de índice ou, ao menos,

indício de idéias verdadeiras e imutáveis; nela, o fato de que se pode demonstrar propriedades

de algo que não foram pensadas de maneira alguma quando de sua anterior concepção

significa que a idéia desse algo não foi forjada pela mente humana. Trata-se, portanto, de uma

idéia que envolve alguma passividade, pois, embora esteja em nossa liberdade pensá-la ou não

pensá-la (e, nesse sentido, cabe-nos alguma atividade), somos passivos quanto às

propriedades que descobrimos estarem nela, mas que não foram nela postas por nós. Pode-se

então supor que, quando a noção de imprevisibilidade é retomada no contexto da

demonstração da união, o que é retomada é a noção de passividade, com a diferença de que,

aqui, a passividade incide inclusive sobre a própria ocorrência da idéia. Ao contrário da idéia

de triângulo, por exemplo, que pode ou não ser pensada por nós, não está em nosso poder ver

ou não o que está posto diante de nossos olhos abertos. Assim como a involuntariedade, na

prova da existência dos corpos, a imprevisibilidade, na demonstração da união, realçaria, pois,

o caráter passivo das sensações. 

De início, o que esse caráter passivo permite concluir é somente que há uma faculdade

ativa de produzir idéias sensíveis; acrescente-se a inexistência de uma faculdade oculta, certa

inclinação incorrigível e a veracidade divina e poder-se-á concluir, além disso, que há corpos

que existem; mas, como se poderá concluir, a partir daí, que há um corpo unido à alma?

Conjeturamos que, para concluí-lo, cumpre aliar à passividade experiências como, por

exemplo, a de que uma concussão em certo corpo, mas não nos demais, provoca na alma a

sensação de dor, que mostram que a faculdade ativa correspondente à faculdade passiva de

sentir não está indistintamente em todos os corpos, mas, especialmente, em um deles. Esse

corpo tem, pois, uma influência diferenciada sobre alma e, nesse sentido, está mais unido a ela

do que aqueles cuja concussão não nos provoca dor. Observe-se que o que Descartes afirma

poder concluir da imprevisibilidade é simplesmente que um corpo está mais unido à nossa

216Princípios, parte II, §2; CSM I, 224; AT VIIIA, 41.
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mente do que os demais, o que é compatível com uma união que se exaure no fato de que um

corpo interage com a alma mais diretamente do que os demais. Mas tal interação diferenciada

é o mais longe que Descartes consegue ir em sua defesa da união? A união consiste

meramente nessa interação, com a consequência de que as percepções sensíveis são modos

apenas da mente dependentes da união porque provenientes da interação a que a união

encontra-se reduzida? A resposta varia de acordo com a maneira como a interação é

compreendida.

 A noção comum “do nada nada se faz” iguala-se, segundo Descartes, a esta outra

noção primeira: “nada existe no efeito que não estivesse previamente presente na causa, de

forma semelhante ou mais excelente”217. Esse princípio de continência218 do efeito na causa,

aliado à ausência de qualquer semelhança entre a alma e o corpo (ou maior excelência do

corpo em relação à alma), dá origem a uma objeção cujo primeiro registro coincide com a

própria publicação das Meditações: “como a alma pode mover o corpo, se ela não é de modo

algum material, e como ela pode receber as formas dos objetos corporais?”219. Não raro, a

resposta dos intérpretes a essa objeção passa pela negação de uma relação causal efetiva entre

a mente e o corpo. Encorajados por expressões como “dar ocasião de”, por vezes empregada

por Descartes para se referir à relação entre os movimentos do corpo e as afecções da alma220,

eles sustentam que aqueles movimentos são meras ocasiões para a ocorrência dessas afecções,

cuja causa eficiente não é senão Deus. Margaret Wilson221, por exemplo, explica a

coincidência entre um tipo particular de estado cerebral em um cérebro determinado e um tipo

particular de estado mental em uma mente determinada por meio da teoria da instituição

natural, segundo a qual essa coincidência não supõe nada além da decisão divina de associá-

los. A teoria da instituição natural pode dar conta do fato de que um corpo está mais unido à

alma, pois são alterações nesse corpo que resultam em alterações nessa alma. Mas, de acordo

com essa teoria, as sensações sobrevêm de uma interação que nada mais é do que instituição

217 Segundas Respostas; CSM II, 97; AT VII, 135.
218 É claro que o problema da causalidade envolve muitos outros elementos e possui origens outras que o 
princípio de continência. Por exemplo, podemos mencionar o problema da conciliação entre as noções de causa 
universal e causa parcial (se Deus é causa universal, que atividade causal restaria às criaturas?), que incide sobre 
a causalidade no âmbito das criaturas em geral; o problema da conservação do movimento (a ação da mente não 
introduziria uma maior quantidade de movimento no mundo físico?), que incide sobra a causalidade 
mente/corpo; o problema da abrangência do inatismo (se também as sensações são inatas, como elas podem ser 
causadas pela ação do corpo sobre a mente?) e dos graus de realidade (como um modo de uma substância menos 
perfeita, porque divisível, pode causar um modo de uma substância mais perfeita, porque indivisível?), que 
incidem sobre a causalidade corpo/mente. A dificuldade oriunda do princípio de continência, contudo, é 
suficiente para nossos propósitos.  
219 Apêndice das Quintas Respostas; CSM II, 275; AT VII, 213.
220 E.g., Tratado do homem; AT IX, 151, 164 e 176. Dióptrica, Quarto Discurso: os sentidos em geral; CSM I, 
166; AT VI, 114.
221Wilson, Margaret Dauler. Descartes, p. 208, 210 e 211.
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divina; como Descartes diz que as sensações sobrevêm da união, a união, no contexto dessa

teoria, nada é além daquela instituição, ou melhor, da disposição, resultante daquela

instituição, para experimentar sensações quando da ocasião de alterações em determinado

corpo. O homem, por conseguinte, nada mais sendo do que um agregado de substâncias

sincronizadas por Deus. Ao contrário de boa parte seus intérpretes, o próprio Descartes

parece, de início, recusar que haja alguma dificuldade na ação, uma sobre a outra, de duas

substâncias cujas naturezas diferem; em sua resposta a Gassendi, ele mantém que a

impossibilidade dessa ação é uma suposição falsa e que não pode de modo algum ser provada.

Em ambos os casos – i.e, quer em uma resposta ocasionalista, quer na recusa ao problema –, a

interação que há entre uma alma e um corpo específico dispensa qualquer conexão mais

estreita entre eles, inclusive uma união substancial.

Acima, dissemos que Descartes parece, de início, recusar o problema, pois reputa falsa

e indemonstrável a impossibilidade de ação efetiva entre substâncias heterogêneas. Ele apenas

parece fazê-lo porque, no mesmo texto, poucas linha antes, concedera que a questão

pressupõe a explicação, dentre outras coisas, da união entre a alma e corpo222. Ele parece fazê-

lo apenas “de início” porque, mais tarde, em resposta a Elizabeth, reitera que a explicação do

poder da alma de mover o corpo e do poder do corpo de agir sobre a alma e causar suas

sensações e paixões dependem da noção de união223. A sugestão é que, embora substâncias

heterogêneas e separadas não possam agir uma sobre a outra (nem ser afetadas uma pela

outra) – o que, aliás, justifica o fato de a minha alma não ser imediata e simultaneamente

afetada por um sem número de corpos existentes –, substâncias heterogêneas e unidas podem

fazê-lo. Sendo o que fundamenta a interação entre a alma e o corpo, a união não pode, por sua

vez, traduzir-se em interação. Em resumo, dada a formulação cartesiana da causalidade, a

interação entre a alma e o corpo de fato demanda uma explicação, como reconhece Descartes.

A explicação ocasionalista, na medida em que prescinde da união, não permite que se dê um

passo além da interação em direção a ela, acabando por identificá-las. Ao contrário, essa

explicação baseada, sobretudo, na correspondência com Elizabeth, na medida em que põe a

união como condição de possibilidade da interação, converte a última em premissa,

introduzindo como conclusão final uma união irredutível à interação.

Como vimos, não é claro como a união (quer compreendida meramente como

interação, quer substancial) se seguiria do caráter passivo das sensações. Justamente por

julgá-lo apropriado enquanto base para a conclusão em favor da existência dos corpos em

222 Apêndice das Quintas Respostas; CSM II, 275; AT VII, 213.
223 Elizabeth, 21 de maio; CSMK, 218; AT III, 665.
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geral, mas insuficiente para a conclusão em favor da existência de um corpo unido à alma,

Ethel Rocha224 propõe uma interpretação na qual a relevância da imprevisibilidade não reside

no reenvio à passividade. Ao invés disso, a imprevisibilidade remeteria ao fato inesperado de

um eu que, até certo momento, é, precisamente falando, pura alma, ser afetado por corpos. Por

um lado, o eu depurado pela dúvida e afirmado pelo cogito distingue-se realmente dos corpos,

antes da prova da união, ele é um eu cuja natureza em tudo difere da natureza das coisas

materiais. Por outro lado, ao voltar-se para o fato de que algo o afeta e indagar-se pelo pólo

ativo dessa afecção, ele descobre que existem corpos. Uma vez que a existência dos corpos é

provada em virtude da ação destes sobre o eu, o mesmo argumento usado para prová-la prova

também que esse eu é afetado por corpos. Entre um e outro lado, apartando-os, a suposta

impossibilidade de interação (causal) entre substâncias heterogêneas derivada da formulação

cartesiana do princípio de causalidade. O fato de o eu ser afetado por corpos, portanto, mais

do que imprevisto, é mesmo imprevisível, já que impossível, se o consideramos como pura

alma; apesar de provar que, o argumento pela existência dos corpos não mostra porque esse

eu puramente intelectual pode ser assim afetado. Nesse cenário, a tese da união surge como

estratégia de conciliação: se somente corpos são afetados por corpos e se o eu é afetado por

corpos, então esse eu, que, até agora, conhece a si mesmo apenas como alma, é também

corpo. Resta explicar, contudo, porque uma afecção provocada no corpo por outro corpo pode

exprimir-se como uma idéia (sensível), ou seja, como um modo da alma (ou, ao menos, como

um modo também da alma). Em outras palavras, embora explique porque o eu pode ser

afetado por corpos, a reunião da alma e do corpo no mesmo eu não explica porque essa

afecção redunda na ocorrência de sensações na alma. Para suprimir essa lacuna, é introduzida

uma segunda etapa do argumento, na qual se visa mostrar que há entre a alma e o corpo um

tipo especial de união que permitiria à alma sentir as afecções do corpo. Sob esse aspecto, isto

é, na medida em que recorre à prioridade da união sobre a interação225 como forma de mitigar

a impossibilidade da ação, uma sobre a outra, de substâncias heterogêneas, a presente

interpretação se aproxima da segunda versão da interpretação anterior. Mais uma vez, a tese

da impossibilidade é restringida à interação (causal) entre a alma e corpos a ela alheios,

acomodando, por conseguinte, a interação (causal) entre a alma e o corpo a ela unido. Além

disso, também aqui, como antes, a imprevisibilidade não conduz diretamente ao termo da

prova. As interpretações em questão, no entanto, divergem quanto ao papel da interação no

percurso até a conclusão final: enquanto, na anterior, a interação é o elemento a partir do qual

224 Rocha, Ethel. O Argumento em Favor da União Corpo e Alma em Descartes, p. 217-221.
225Ibidem, p. 223-225.
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a união substancial é inferida, nesta, ela é somente o elemento a ser explicado por essa união,

aquilo que, permanecendo inexplicado após a primeira parte da prova, fomenta a construção

da segunda. Na medida em que delega a demonstração da substancialidade da união a uma

segunda etapa cujo ponto de partida seria outro que não a imprevisibilidade ao mesmo tempo

em que põe a interação exclusivamente como algo que a substancialidade visa garantir, a

presente interpretação incita-nos a prosseguir com a investigação em busca de uma base

alternativa (diversa tanto da imprevisibilidade quanto da interação) capaz de assegurar a tese

da união em sua plenitude. Busquemo-la agora nas Meditações, que encerram a expressão

mais célebre e completa do argumento.

 No §23 e no §24 da Sexta Meditação, lemos:

“23. Ora, nada há que esta natureza me ensine mais expressamente, nem mais
sensivelmente do que o fato de que tenho um corpo que está mal disposto quando sinto dor
[…] E, portanto, não devo duvidar que haja nisso alguma verdade.
“24. A natureza me ensina, também, por esses sentimentos de dor, fome, sede, etc., que não
somente estou alojado em meu corpo, como um piloto em seu navio, mas que, além disso,
lhe estou conjugado muito estreitamente e de tal modo confundido e misturado, que
componho com ele um único todo. [...]”226

Que eu tenho um corpo e que eu componho com ele um único todo são, portanto,

ensinamentos da natureza. Mas o que é um ensinamento da natureza? Embora a expressão só

apareça ipsis litteris mais tarde, essa noção parece estar instanciada no mesmo parágrafo em

que é concluída a existência das coisas materiais. Nele (§20), essa existência é deduzida a

partir da consideração de que Deus seria inescusável de embaimento caso, tendo me dado uma

fortíssima inclinação para crer que as idéias sensíveis me são enviadas pelas coisas corporais

e nenhum meio para reconhecer que elas não o são, essas idéias partissem de outras causas.

No §21, essa mesma consideração, qual seja, a de que a veracidade divina não permite que

possa haver alguma falsidade em minhas opiniões sem que haja também em mim os meios

para corrigi-la, fundamenta a conclusão de que algo de certo pode ser conhecido mesmo no

tocante às particularidades dos corpos existentes (que o sol seja de tal grandeza, tenha tal

figura, etc.) e às coisas que são concebidas menos clara e distintamente (como a luz, o som, a

dor, etc.). No parágrafo seguinte, como quem persiste no mesmo tema, retomando, para

reiterá-lo, algo há pouco dito, Descartes afirma que tudo o que é ensinado pela natureza

contém alguma verdade227, justificando-o pela caracterização da noção de natureza. A

natureza em geral é então identificada ao próprio Deus ou à ordem e à disposição por Deus

estabelecida nas coisas criadas, e a minha natureza, ao conjunto de todas as coisas que me

226Sexta Meditação, §24; CSM II, 56; AT VII, 81.
227“E, seguramente, não há dúvida de que todas as coisas que a natureza me ensina têm algo de verdade.”, 

tradução de Fausto Castilho.
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foram dadas por Deus. Em qualquer dos casos, a credibilidade de um ensinamento da natureza

tem o próprio Deus por fiador228. O que é retomado e reiterado nesse parágrafo parece ser

aquela consideração comum ao §20 e ao §21 (note-se que ela precede imediatamente a

introdução da noção de natureza). Sendo assim, um ensinamento da natureza é o que resulta,

por meio da veracidade divina, de uma propensão a crer aliada à ausência de uma faculdade

capaz de emendar ou reconhecer um erro porventura envolvido nessa crença. Observe-se que

os ensinamentos da natureza não extraem sua legitimidade diretamente da regra geral de

verdade, a propensão a crer que as idéias sensíveis partem das coisas corporais, por exemplo,

embora fortíssima, não é, de início, irresistível, como seria no caso de uma concepção clara e

distinta; por óbvio, tampouco outras crenças envolvendo idéias sensíveis, “menos claras e

distintas”, são legitimadas, de início, pela clareza e distinção do que é crido. Somente a

constatação da indisponibilidade de meios para corrigi-las, conjugada à veracidade divina,

permite que se lhes aplique a regra geral da verdade. Levando em conta a tripla caracterização

da natureza por Descartes, podemos dizer que um ensinamento da natureza é uma crença

derivada da minha natureza (i.e., do conjunto de todas as coisas que me foram dadas por

Deus), na medida em que parte de uma propensão incorrigível dada a mim por Deus; da

natureza em geral compreendida como a ordem e a disposição estabelecida por Deus nas

coisas criadas, na medida em que essa propensão envolve idéias oriundas da relação entre dois

tipos de criaturas; e da natureza em geral compreendida como o próprio Deus, na medida em

que é a veracidade divina que permite a passagem de uma propensão incorrigível para a

certeza em relação ao objeto dessa propensão e daí para a verdade.229

Desse modo, o argumento pela união parece ser análogo ao argumento pela existência

dos corpos. Assim como, no último, uma propensão forte e incorrigível para crer que as idéias

sensíveis são causadas por corpos resulta na conclusão de que eles existem, no primeiro, uma

propensão forte e incorrigível resultaria na conclusão de que eu tenho um corpo e componho

com ele um único todo. Mas a que exatamente me impeliria essa propensão? De acordo com a

hipótese ventilada por Margaret Wilson230, a atribuir dores e outras experiências semelhantes

(i.e., outras sensações internas) a um corpo particular – a saber, àquele a que denomino meu

corpo. A própria Wilson opõe duas objeções à hipótese por ela ventilada, primeira: essa

228Se é o próprio Deus quem assegura a verdade dos ensinamentos natureza, por que Descartes afirma apenas 
que estes “contêm alguma verdade” (§22) ou que não devemos duvidar “que haja nisso algo de certo” (§23)? 
Talvez, a reserva de Descartes possa ser retroativamente justificada pelo problema do erro dos sentidos, que 
traz novamente o tema da teodicéia. 

229No §27, Descartes restringirá a natureza às coisas que Deus me deu na medida em que sou composto de 
espírito e de corpo. Note-se que ele só pode fazê-lo após a prova da união, com a conseqüência de que essa 
restrição posterior não interfere na prova, que se desenvolve sob a égide da concepção ampla de natureza.

230Wilson, Margaret. Descartes, p. 218.
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propensão pode e deve ser corrigida, sob pena de incidirmos no erro de atribuir propriedades

mentais a objetos físicos, ela não atende, portanto, à exigência de incorrigibilidade. Essa

objeção pode ser facilmente contornada por meio de uma retificação da hipótese original: a

substituição de ‘atribuir’ por ‘relacionar’. A base para aquelas conclusões seria então uma

propensão incorrigível a relacionar a dor e outras experiências semelhantes a um corpo

particular – o meu corpo. Essa relação, podendo traduzir-se no fato de que há alguma coisa no

meu corpo, qualquer que seja, que causa ou ocasiona em mim esses sentimentos ou que é por

eles designada, não implica erro. Porém, mesmo reformulada, a hipótese em questão

permanece vulnerável à segunda objeção de Wilson: como uma propensão a relacionar dores

e congêneres ao que denomino meu corpo poderia justificar a denominação meu? Mais do que

a substituição de parte da hipótese original, a manutenção da estratégia geral de fundar a

união em uma determinada propensão parece demandar, frente à pergunta de Wilson, a

substituição daquela hipótese como um todo. Uma candidata a substituí-la seria a propensão a

agir em direção à preservação do corpo ao qual relacionamos, por exemplo, as sensações de

dor, fome e sede, para mencionar apenas aquelas nomeadas por Descartes nos parágrafos

sobrecitados. Essa propensão parece indicar que esse corpo não é alheio a mim e, talvez, com

boa vontade, possa mesmo conduzir à conclusão de que ele é meu, mas isso ainda é pouco.

Mesmo sendo meu, esse corpo pode não ser parte do que sou eu, ou seja, a conclusão de que

eu tenho um corpo, expressa no §23, ainda é compatível com que eu seja apenas uma alma

que faz uso de um corpo, como o piloto faz uso do navio, daí o acréscimo de Descartes no

parágrafo seguinte: “A natureza me ensina, também, por esses sentimentos [...]”.  Em uma

nova e última reviravolta, tentemos pôr no lugar de objeto da propensão a crença de que as

referidas sensações estão relacionadas a algo em mim. Como mostrou a prova da existência

dos corpos, as sensações são causadas (ou ocasionadas) por corpos, donde, se as relacionamos

a algo em mim como sua causa (ou ocasião), então sou também corpo. Igualmente, se as

relacionamos a algo em mim como o que é por elas designado, então sou também corpo, pois

não sendo semelhantes a nada de externo, as sensações designam na medida em são efeitos e,

por conseguinte, designam corpos. Logo, essa propensão parece, enfim, poder fundar a

conclusão de que componho com o corpo um único todo, expressa no §24.

Ainda que não façamos caso do fato de que, assim compreendido, o argumento parte

de uma premissa injustificada – uma propensão providencialmente forjada tendo em vista a

conclusão tencionada –, outra dificuldade incide sobre essa interpretação: ela não se estende,

ao menos não univocamente, às sensações externas. Com efeito, o sentido em que as

sensações internas são referidas ao meu corpo não é o mesmo em que as sensações externas
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podem sê-lo, enquanto as primeiras são referidas a ele na medida em que nele estão suas

causas distais, as segundas apenas podem ser referidas a ele como sua causa intermediária.

Porém, embora, nos parágrafos relevantes da Sexta Meditação, Descartes se refira

explicitamente apenas à dor, à fome e à sede, ou seja, a sensações internas, em outra

passagem, ele, evocando a Sexta Meditação, põe ao lado delas cores, sons, odores, etc., ou

seja sensações externas231.

Retomando o §24 do ponto em que o interrompemos, lemos: 

“Pois, do contrário, quando o corpo é ferido, eu, que não sou mais do que uma coisa
pensante, não sentiria dor por causa disso, mas perceberia essa lesão pelo intelecto puro,
assim como o marinheiro percebe pela vista o que no barco se quebra. E, quando meu corpo
necessitasse de comida ou de bebida, eu o entenderia expressamente e não teria as confusas
sensações de fome e de sede que tenho [...]”232

Do ponto de vista lógico, o argumento parcialmente expresso na passagem acima é

suficientemente claro: se eu não estivesse ligado estreitamente ao meu corpo, a ponto de com

ele compor um só todo, eu perceberia as afecções desse corpo pelo intelecto puro; porém, suas

afecções se manifestam em mim como sensações (de dor, fome, sede, etc.); a conclusão se

segue por modus tollens. A interação, sucessivamente presente nas interpretações anteriores

como idêntica à própria união, premissa do argumento em favor da união, o dado a ser

explicado por seu caráter substancial e fundamento da propensão a relacionar as sensações a

determinado corpo, não ocorre nessa passagem senão de maneira tácita, oculta na analogia do

marinheiro e do barco, que é tradicionalmente compreendida como expressão da relação entre

o motor e o móvel233. A interação aparece aqui, portanto, apenas para ser recusada enquanto

modelo da união da minha alma com meu corpo. O ponto central do argumento, na medida

em que faz da segunda premissa negação do conseqüente da primeira, é a diferença que há

entre as sensações e os modos do intelecto puro. Essa diferença, indicada acima pela aplicação

da qualificação “confusas” às sensações, está manifesta na seqüência do texto cartesiano, eis a

oração final do §24:  

“Pois, com efeito, todos esses sentimentos de fome, de sede, de dor, etc., nada são exceto
maneiras confusas de pensar que provêm e dependem da união e como que da mistura entre
o espírito e o corpo.”.

Assim, diferentemente dos modos do intelecto puro, as sensações “nada são exceto maneiras

confusas de pensar”. Antes de determo-nos na caracterização dessa diferença, convém

231Sextas Respostas; CSM II, 294-295; AT VII, 437.
232Sexta Meditação, §24; CSM II, 56; AT VII, 81. Tradução de Fausto Castilho.
233“Portanto, Platão e seus seguidores afirmam que a alma intelectiva não está unida ao corpo como a forma à 

matéria, mas apenas como o motor ao móvel, pois Platão diz que a alma está no corpo 'como um piloto no 
navio' [...]” (Aquino, Tomás. Suma Contra os Gentios, 2, 57, 2. apud Skirry, Justin. Descartes and the 
Metaphysics of Human Nature, p. 100-101.)
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observar que Descartes não se contenta em afirmar que as sensações provêm, mas acrescenta

que elas dependem da união. Evidentemente, o que provêm de algo em algum sentido dele

depende, todavia, que Descartes tenha explicitado aquela dependência dá margem para que se

suponha que ela não se esgota na dependência contida na proveniência. Assim, além de

depender da união relativamente à sua ocorrência ou vir a ser, as sensações parecem depender

dela em algum outro sentido. É esse outro sentido que a interpretação ora em

desenvolvimento esclarece e é nele que ela se baseia. Seguindo o curso do argumento, cumpre

observar que a confusão não é suficiente para diferenciar as sensações dos modos do intelecto

puro, uma vez que, também estes, por vezes, são confusos. Mas não é essa a diferença que

Descartes parece estabelecer entre eles, não se trata simplesmente de ser confuso, mas de nada

ser além de uma maneira confusa de pensar. A redução das sensações a maneiras confusas de

pensar, porém, tem de enfrentar o fato de que estas podem ser concebidas clara e

distintamente, como vimos. Ao menos três expedientes diversos permitem enfrentá-lo. Ethel

Rocha, por exemplo, discrimina duas maneiras em que as sensações são obscuras e confusas:

quanto ao seu conteúdo (i.e., quanto à sua realidade objetiva) e quanto ao tipo de ato que elas

são (i.e., quanto à sua realidade formal). Não sendo sempre objetivamente obscuras e

confusas, embora quase sempre o sejam, as sensações são sempre formalmente confusas, pois

são modos passivos da mente que só podem existir em um eu que é alma e corpo (como foi

mostrado, a partir da imprevisibilidade, na primeira etapa do argumento). Segundo essa

interpretação, a confusão formal, essa sim intrínseca às sensações, permitiria mostrar que

esses modos, conquanto não tenham a união como seu objeto intencional, uma vez que a

intencionalidade diz respeito à objetividade, supõem uma determinada relação de união da

alma, da qual eles, sendo maneiras de pensar, são modos, com o corpo234.Também Gueroult

discrimina duas concepções de obscuridade e confusão do sensível, que emergiriam em

diferentes momentos da cadeia de razões: uma exprimiria a confusão entre o ser e o nada e

resultaria da consideração da ínfima realidade objetiva das idéias sensíveis pelo entendimento

na Terceira Meditação, a outra, cuja emergência deve aguardar até que a cadeia de razões nos

tenha introduzido na esfera da união, exprimiria a mistura entre o corpo e alma e revelaria a

própria natureza das idéias sensíveis235.

Marleen Rozemond, por sua vez, atendo-se ao aspecto tradicional da confusão, ligado

à realidade objetiva, a compreende não como o que diferencia os modos do intelecto puro dos

234Rocha, Ethel. O Argumento em Favor da União Corpo e Alma em Descartes, p. 221-223.
235Gueroult, Martial. Descartes' Philosophy Interpreted According to the Order of Reasons, The Soul and the 

Body, p. 110-111.
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modos da faculdade de sentir, mas como o que resulta da diferença que há entre eles236. Ao

contrário das intelecções puras, as sensações não seriam modos representativos, como

conseqüência dessa diferença, estas, ao contrário daquelas, nada são além de maneiras

confusas de pensar quando são consideradas como estando nos corpos. Essa restrição da

confusão das sensações a certa forma de considerá-las concilia a afirmação de que elas são

maneiras confusas de pensar com a tese de que elas podem ser concebidas clara e

distintamente, mas não mostra ainda porque o fato de elas não serem intelecções puras

serviria à demonstração da união substancial. Para darmos esse passo, convém observarmos o

percurso argumentativo que parte da imaginação e termina com a probabilidade da existência

de um corpo unido à alma237.

Após mostrar a diferença que há entre a imaginação e a pura intelecção, Descartes

nota que a virtude de imaginar, na medida em que difere do poder de conceber, não é de modo

algum necessária à essência da mente, donde conclui que ela depende de algo que difere da

mente238. A austeridade de sua ontologia não deixa muitas opções em relação ao que seria esse

algo diferente da mente do qual dependeria a virtude de imaginar, de maneira que Descartes

conjectura que ele seria um corpo e, mais do isso, um corpo ao qual a mente poderia aplicar-

se quando que lhe aprouvesse imaginar e, assim, um corpo a ela unido, se é verdade que há

corpos. Neste ponto da ordem das razões, a ignorância acerca da existência dos corpos não

permite que essa explicação da imaginação seja mais do que provável, assim como a

existência de um corpo unido à mente nela suposta. O ponto de partida do argumento pela

probalidade da união e o ponto de partida do argumento em favor de sua efetividade parecem,

portanto, ser análogos: naquele, a diferença entre a imaginação e a pura intelecção, neste, a

diferença entre a sensação e a pura intelecção. Além disso, a exclusão da imaginação da

essência da mente é, mais tarde, estendida à sensação: “encontro em mim faculdades de

pensar totalmente particulares e distintas de mim, as faculdades de imaginar e de sentir, sem

as quais posso de fato conceber-me clara e distintamente por inteiro [...]”239. Essas faculdades

distintas da mente e sem as quais ela pode conceber-se clara e distintamente por inteiro não

são, pois, parte da sua essência, na qual nada parece restar senão o intelecto (e a vontade).

Observe-se que não são apenas as sensações e as imagens que Descartes exclui da essência da

mente, mas as próprias faculdades de sentir e de imaginar, não é, portanto, simplesmente a

presença na mente de uma sensação particular ou a concepção por ela de uma imagem

236Rozemond, Marleen. Descartes's Dualism, p. 255, n. 6.
237Ibidem, p. 181.
238Sexta Meditação, §2-§4; CSM II, 50-51; AT VII, 72-73.
239Sexta Meditação, §19; CSM II, 54; AT VII, 78.
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particular que demandam explicação, mas a presença nela do próprio poder de imaginar e de

sentir. Assim como a exclusão da imaginação da essência da mente implicou a conclusão de

que essa faculdade depende de algo diferente da mente, da exclusão da sensação dessa

essência segue-se conclusão análoga. Mas, como nem tudo que não faz parte da essência de

uma coisa depende de algo dela diverso, cabe perguntar, em ambos os casos, por que a

assimilação da mente ao intelecto implica a dependência daquelas faculdades em relação a

algo diverso da mente. Rozemond encontra uma resposta na concepção cartesiana de essência:

a essência ou atributo principal de uma substância não é simplesmente uma propriedade que

ela não pode deixar de ter, mas também o que determina as propriedades que ela pode ter, na

medida em que estas são modos da essência ou atributo principal. Uma vez que a essência da

mente é o intelecto e que as imagens e sensações, embora envolvam  alguma intelecção, não

são puras intelecções, a presença das faculdades de imaginar e de sentir nessa substância

puramente intelectual demanda algo dela diverso. Assim como, no argumento pela

probabilidade da união a partir da imaginação, a austeridade da ontologia cartesiana não

deixou muitas opções quanto à identidade desse algo diverso da mente, também no argumento

pela efetividade da união a partir da sensação somos levamos a crer que esse algo é o corpo.

Mas por que a faculdade de sentir requer, além disso, uma união especial com o corpo? Se, de

um lado, o intelecto puro é insuficiente para a explicação dessa faculdade, de outro lado, o

corpo, na medida em que é concebido em termos puramente mecanicistas, também não é

suficiente para dar conta da capacidade de pensar conteúdos não mecânicos, como a dor, a

cor, a textura, etc. Não sendo nem a mente sozinha, por ser puro intelecto, nem o corpo

sozinho, por ser pura extensão, o bastante para dar conta daquela faculdade, recorre-se

naturalmente à união entre eles240 e, mais do que isso, a uma união que não é simplesmente a

soma do que pertence a cada um isoladamente (pois em nenhum isolado encontramos aquela

faculdade), mas a uma união substancial. Diferentemente do que ocorre quando da análise da

imaginação, no momento em que a sensação é considerada a existência dos corpos é já uma

razão disponível, de maneira que a união não mais precisa ser posta em suspenso, sendo,

enfim, afirmada.

Poder-se-ia indagar por que, se o que impedia a conclusão por uma união de fato a

partir da imaginação era apenas a ignorância quanto à existência dos corpos, Descartes recorre

à sensação após essa existência haver sido provada. Não bastaria retornar à imaginação e,

dando por satisfeita a condição pressuposta na conjectura sobre o funcionamento dessa

faculdade, passar da probabilidade da união para sua certeza? Sim, se a demonstração da

240Rozemond, Marleen. Descartes's Dualism, p. 182.
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união não fosse também a demonstração de seu caráter substancial. A análise cartesiana da

imaginação restringiu-se à imaginação de objetos da geometria, quanto à análise do ato dessa

faculdade pelo qual imaginamos as cores, os sabores, a dor e outras coisas semelhantes, que

são percebidas antes pelos sentidos, Descartes, por isso mesmo, as substitui pelo exame do

que é o sentir241. Como vimos, porém, o argumento em favor da substancialidade da união

exposto acima se baseou justamente no caráter não mecânico do que é percebido, donde a

imaginação de objetos da geometria não poderia estabelecê-lo. Em outras palavras, o que, na

imaginação, poderia provar o caráter substancial da união é o que chega a ela por intermédio

dos sentidos, razão pela qual Descartes, após provada a existência dos corpos, ao invés de

retomar o exame da imaginação para dele extrair uma prova certa da união, volta-se para a

análise do sentir.

Cada uma das três interpretações (ou conjuntos de interpretações) consideradas nesta

seção ilumina um aspecto da prova da união. A primeira mostra que ela pode ser inferida a

partir da dificuldade concernente à interação de substâncias heterogêneas ao mesmo tempo

em que expõe a fragilidade dessa inferência diante da explicação ocasionalista da interação,

que subtrairia à união qualquer papel na ocorrência de percepções sensíveis, reduzindo-a à

própria interação. A segunda mostra que a prova requisita a veracidade divina para além de

seu papel na fundamentação da regra geral de verdade, pois, mesmo nas interpretações

concorrentes, não há uma percepção clara e distinta de como a união permitiria a interação de

substâncias heterogêneas ou de como ela suprimiria a deficiência da alma e do corpo em,

sozinhos ou simplesmente agregados, darem conta de modos diversos tanto do puro intelecto

quanto da pura extensão. A terceira, ao mostrar como a união substancial pode ser inferida a

partir da diferença qualitativa entre percepções sensíveis e percepções puramente intelectuais,

a torna resistente ao ocasionalismo. Com efeito, este parece reduzir a união à interação na

medida em que prescinde dela para explicar a coincidência e as correlações entre percepções

sensíveis e movimentos corpóreos. Essa redução, contudo, supõe que, além daquela

coincidência e daquelas correlações, nada mais resta a ser explicado, suposição que ignora

como dado digno de explicação a possibilidade da ocorrência, na alma, de uma percepção

qualitativamente diversa de uma percepção puramente intelectual. Ao apontar para a

necessidade de explicação dessa diferença qualitativa, a terceira interpretação permite que a

tese ocasionalista e a tese da união substancial sejam compreendidas como complementares,

cada qual dando conta de um aspecto diverso das sensações. A teoria da instituição natural

responderia à questão de por que certo movimento corpóreo provoca na alma uma percepção

241Sexta Meditação, §5; CSM II, 51; AT VII, 74.
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sensível e por que provoca tal percepção ao invés de outra, mas não responderia por que a

alma, que é essencialmente puro intelecto, está sujeita a essas percepções. Por outro lado, a

união não explicaria o vir a ser das percepções sensíveis a partir dos respectivos movimentos

corpóreos que as ocasionam, mas explicaria por que a alma está sujeita a essas percepções.

Assim, instituição natural e união não seriam explicações concorrentes, mas complementares;

enquanto a primeira explicaria a ocorrência das sensações e de uma sensação específica em

meio às tantas possíveis, ou seja, identificaria sua verdadeira causa (a saber, a instituição

divina), a segunda responderia pela abertura desse campo de possibilidades, ou seja,

justificaria a possibilidade da existência, na alma, destes efeitos. Além disso, a terceira

interpretação mostra como se conjugam e se articulam, na prova da união, diferentes

elementos da filosofia cartesiana. Ela o faz ao traçar uma analogia entre análise da imaginação

e da sensação, sem desconsiderar os limites dessa analogia; ao recorrer à exclusão dessas

faculdades da essência da alma, exclusão que, portanto, estaria por trás tanto da tese da

distinção real quanto da tese da união substancial; ao evidenciar que a tese da união depende

da concepção dos modos como variações ou expressões do atributo principal da substância; e

ao derivar a união da concepção da alma com sendo essencialmente intelecto e do corpo como

sendo essencialmente extensão.

4.1.2 O §9 da Segunda Meditação, um texto dissonante?

Na seção [ii] do capítulo III, citamos, a propósito da remarcação das fronteiras entre o

mental e o físico, as seguintes passagens da Segunda Meditação:

“Passemos, pois, aos atributos da alma e vejamos se há alguns que existam em mim. [...].
Um outro é sentir; mas não se pode também sentir sem o corpo; além do que pensei sentir
outrora muitas coisas, durante o sono, as quais reconheci, ao despertar, não ter sentido
efetivamente. Um outro é pensar; verifico aqui que o pensamento é um atributo que me
pertence; só ele não pode ser separado de mim.”242

“Que é uma coisa que pensa? É uma coisa que duvida, que concebe, que afirma, que nega,
que quer, que não quer, que imagina também e que sente. Certamente, não é pouco se todas
essas coisas pertencem à minha natureza.”243

A comparação dessas passagens revelou uma aparente inconsistência, que se perfaz na

negação e na atribuição do sentir ao “eu” (i.e., à coisa pensante). Freqüentemente, essa

aparente inconsistência é dirimida por meio da observação de que, na primeira passagem,

determina-se a essência do “eu”, ao passo que, na segunda, o “eu” é descrito revestido de seus

242Segunda Meditação, §7; CSM II, 18; AT VII, 27.
243Segunda Meditação, §9; CSM II, 19; AT VII, 28.
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diferentes modos. A princípio, a afirmação de que “todas essas coisas [conceber, afirmar,

negar, querer, não querer, imaginar e sentir] pertencem à minha natureza”, interditaria esse

expediente de harmonização, podemos, contudo, distinguir duas maneiras pelas quais algo

pode pertencer à minha natureza: como parte ou como expressão. Basta então manter que o

sentir pertence à minha natureza não na medida em que está nela em pé de igualdade com o

pensamento, mas na medida em que é um (tipo de) pensamento. Assim, o sentir seria,

respectivamente, negado e afirmado da mesma coisa, a coisa pensante, mas não sob o mesmo

aspecto. A inconsistência entre as passagens citadas, porém, não se resume à contradição

concernente a negar e afirmar o mesmo do mesmo, que inexiste se isso é feito sob aspectos

diversos; atentemos para o porquê de o sentir ter sido inicialmente negado do “eu”: “mas não

se pode também sentir sem o corpo”. Ora, se não se pode sentir sem o corpo, como, apenas

dois parágrafos à frente e, portanto, antes que as razões para duvidar tenham sido combatidas,

as sensações poderão ser reintegradas à coisa pensante, ainda que na condição de modos? Em

outras palavras, a segunda passagem parece supor o que a primeira nega, a saber, que se possa

sentir sem o corpo. Aquela primeira inconsistência é, portanto, apenas a parte mais visível de

uma inconsistência de fundo concernente à relação entre o sentir e o corpo, razão pela qual

postergamos até aqui, quando essa relação é posta em foco, o tratamento das passagens

citadas.

A primeira passagem ocorre no contexto da determinação do conteúdo da existência

recém afirmada e integra o método de retomar as opiniões pré-meditativas (sobre mim) para

delas suprimir tudo o que puder ser combatido pelas razões alegadas na Primeira Meditação.

Esse contexto de inserção enseja a suposição de que, no momento em que passa em revista os

atributos da alma, Descartes não os apresenta segundo seu próprio ponto de vista, mas

segundo aquele da tradição, suposição confirmada pelo fato de que também alimentar-se e

caminhar, atributos que ele transferirá ao corpo, são aí elencados como atributos da alma. O

conflito entre as duas passagens em questão poderia então ser evitado: a tese de que não se

pode sentir sem o corpo seria uma tese tradicional, ao passo que a certeza do sentir mesmo

três meditações antes da prova da existência dos corpos introduziria a tese verdadeiramente

cartesiana de que é possível sentir sem o corpo. O posterior compromisso de Descartes com a

tese que, na Segunda Meditação, é ainda apenas uma tese da tradição, porém, inviabiliza essa

solução.

Uma vez que nem aquela diferença de aspectos, nem essa diferença de pontos de vista

lograram conciliar as passagens aparentemente conflitantes, resta tentar fazê-lo por meio de

uma alegação de ambigüidade do termo 'sentir' e de seus derivados, para o que vem a calhar a
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divisão em graus dessa operação, na medida em que faz com que seja sempre preciso decidir

o que está em jogo quando ela está em jogo, se algum de seus graus isoladamente (e qual

deles) ou se algum subconjunto de seus graus (e qual deles). São três os graus de resposta

sensorial distinguidos por Descartes: o primeiro consiste nos movimentos das partículas dos

órgãos corpóreos resultantes dos estímulos destes pelos objetos externos, assim como nas

mudanças de figura ou de posição resultantes daqueles movimentos; o segundo abrange os

efeitos imediatos produzidos na alma unida ao corpo pela afecção dos órgãos corpóreos (e.g,

as percepções de dor, prazer, sons, cores, etc.); o terceiro inclui os juízos acerca dos objetos

externos ocasionados pelos referidos movimentos244. Por uma análise combinatória cega a

questões conceituais, essa divisão deixa-nos com sete sentidos possíveis para cada ocorrência

do termo 'sentir', como são duas as ocorrências e levando em conta a hipótese de que o sentido

do termo difere em cada uma, são quarenta e duas as possibilidades. Felizmente, razões

conceituais restringem-nas a dois conjuntos de interpretações plausíveis. 

Na primeira passagem, sentir, na medida em que aparece vinculado ao corpo, deve

envolver o primeiro grau de resposta sensorial, que, justamente por consistir em modos do

corpo, não deve ser visado pela segunda ocorrência do termo, no contexto da qual sentir se

reduz a pensar. Descartes contribui para a caracterização positiva do sentir em sua segunda

ocorrência: 

“sou o mesmo que sente, isto é, que recebe e reconhece as coisas como que pelos órgãos
dos sentidos, posto que, com efeito, vejo a luz, ouço o ruído, sinto o calor. Mas dir-me-ão
que essas aparências são falsas e que eu durmo. Que assim seja; todavia, ao menos, é muito
certo que me parece que vejo, que ouço e que me aqueço; e é propriamente aquilo que em
mim se chama sentir e isto, tomado assim precisamente, nada é senão pensar.”245

Manifestamente, há, nessa explicação, a preocupação em caracterizar o que é sentir

propriamente. A mesma preocupação parece estar presente também nas Sextas Respostas, no

bojo da distinção dos três graus de resposta sensorial, onde Descartes afirma que, se

quisermos distinguir acuradamente a sensação do intelecto, nada senão o segundo grau deve

ser a ela referido; esse grau, portanto, parece corresponder ao sentir propriamente. Por outro

lado, o que se chama propriamente sentir, na explicação citada, é que “me parece que vejo

[...]”. Ora, não parece implausível, pelo uso comum do vernáculo, compreender “parece-me

que x” como “acho que x” ou “julgo que x”; além disso, Descartes mantém que o terceiro

grau de resposta sensorial, que inclui certos juízos, embora seja ordinariamente referido à

sensação, depende exclusivamente do intelecto, o que justificaria o fato de o sentir beneficiar-

se da certeza do cogito. Uma mesma razão, porém, depõe contra ambas as alternativas – tanto

244Sextas Respostas; CSM II, 294-295; AT VII, 437.
245Segunda Meditação, §9; CSM II, 19; AT VII, 29.
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contra a que recorre ao segundo grau quanto contra a que recorre ao terceiro –, ela consiste em

que graus, por sua própria definição, não são elementos independentes, mas sucessivos e

cumulativos. Juízos compostos de idéias sensíveis supõem percepções sensíveis, as quais, por

sua vez, supõem as afecções dos órgãos corpóreos das quais elas resultam, ou seja, cada grau

supõe o anterior e acrescenta algo a ele, por isso, a cada grau que introduz, Descartes faz

referência ao anterior246. O caráter cumulativo dos graus interdita a tentativa de basear a tese

de que é possível sentir sem o corpo, aparentemente implicada pela reintegração desse ato à

coisa pensante, na compreensão do sentir como se referindo exclusivamente ao segundo ou ao

terceiro grau da sensação, pois referir-se a eles é, indiretamente, referir-se ao primeiro grau,

claramente vinculado ao corpo. À parte essa ligação indireta ao corpo, via primeiro grau, o

segundo grau abrange efeitos que estão em uma alma unida ao corpo, donde, mesmo sem a

referência ao grau anterior esses efeitos supõem o corpo. Também a assimilação da segunda

ocorrência do sentir ao terceiro grau de resposta sensorial enfrenta uma dificuldade outra que

a decorrente do caráter cumulativo dos graus: o terceiro grau inclui juízos acerca de objetos

externos, ao passo que o juízo que figuraria na passagem relevante da Segunda Meditação

seria um juízo acerca dos estados internos da coisa pensante.

“Parece-me que vejo, que ouço, etc.”, ou seja, “Parece-me que sinto.” não pode,

portanto, ser um juízo pertencente ao terceiro grau de resposta sensorial, o que não significa

que não possa ser um juízo. Sendo um juízo, ele é indubitável enquanto ato de pensamento,

isto é, é certo que eu julgo que sinto (“é muito certo que me parece que vejo, que ouço e que

me aqueço”). Levando em conta que aquele que, na Segunda Meditação, conhece a si mesmo

apenas como coisa pensante, é, de fato, um homem senciente, o juízo “Eu sinto.” é mesmo

verdadeiro. Entretanto, nesse ponto da ordem das razões, ele é um juízo de certo modo

ilegítimo, pois a dependência do sentir em relação ao corpo não permite que ele seja

justificadamente afirmado de e por um sujeito que se sabe apenas pensante e que, mais do

isso, ignora a existência de qualquer corpo. Dissemos cautelosamente que ele é de certo modo

ilegítimo porque, como vimos, o argumento que demonstra a dependência do sentir em

relação ao corpo envolve um ensinamento da natureza, cuja fiabilidade repousa sobre a

veracidade divina, que, na Segunda Meditação, não é ainda uma razão disponível. Na

ausência de razões capazes de vincular o sentir ao corpo, é compreensível que o sentir seja

246 Note-se que mesmo o primeiro grau só é primeiro em relação a um segundo; em outras palavras, ele só se 
caracteriza como primeiro grau na medida em que resulta em percepções sensíveis na alma. Donde parece 
seguir-se que, embora os movimentos corpóreos sejam semelhantes nos homens e nos animais irracionais, 
não se pode dizer que os animais sentem, mas “sentem menos” ou em um grau menor do que os homens. 
Neles, os movimentos corpóreos são apenas isto: movimentos corpóreos, pois não há aquilo em relação ao 
qual eles poderiam ser ditos o primeiro grau.
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afirmado apesar do desconhecimento da existência dos corpos. Observe-se que essa não seria

a primeira vez que Descartes adotaria temporariamente uma posição a ser revista quando

novas razões forem introduzidas, vide a hipótese do Gênio Maligno e da existência, na alma,

de uma faculdade oculta. A partir dessa interpretação, pode-se reabilitar outra já aventada, a

saber, aquela que atribui diferentes pontos de vista às passagens aparentemente conflitantes: a

tese de que não se pode sentir sem o corpo de fato ocorreria na primeira passagem na

condição de uma tese da tradição; na Sexta Meditação, essa tese seria restabelecida sob novas

bases; mas, nesse interregno, enquanto as antigas bases foram solapadas e as novas ainda não

foram plenamente lançadas, o ato de sentir apareceria como ato dependente exclusivamente

do pensamento.

Há ainda duas interpretações alternativas capazes de conciliar as passagens em questão.

Uma, ao invés de centrar-se na definição do sentir como “parece-me que sinto”, centra-se na

definição do sentir como “receber e reconhecer as coisas como que pelos órgãos dos

sentidos”. Ao contrário da anterior, essa interpretação não requer que se legitime a atribuição

do sentir à coisa pensante frente à dúvida acerca das coisas corpóreas, pois, o que venha a ser

o sentir uma vez constituído o sistema e qualquer que venha a ser sua relação com o corpo, na

Segunda Meditação, sentir é apenas um ato que se realiza como que pelo corpo, quer haja ou

não corpos, quer essa existência seja ou não conhecida. Em outras palavras, não é necessário o

corpo para que algo apenas pareça provir por meio do corpo. Como a anterior, porém, essa

interpretação também deve alegar a posterior revisão da definição do sentir, uma vez que,

como vimos, na definição em termos de graus fornecida nas Sextas Respostas não há um

“como que”, isto é, todas as razões apresentadas, a relação sentir/corpo suplanta o status de

mera aparência e sentir passa a ser receber e reconhecer as coisas pelos órgãos dos sentidos.

Observe-se que é justamente o fato de que as percepções sensíveis provêm “como que” dos

órgãos dos sentidos que, na Sexta Meditação, permitirá a conclusão pela existência dos

corpos, assim, essa aparência prenuncia a propensão a relacionar as sensações aos corpos.

Por fim, a última interpretação recorda-nos de que da conjunção da certeza acerca da

coisa pensante com a incerteza acerca das coisas extensas não se segue que a alma seja

absolutamente independente do corpo, mas apenas que ela não é um modo do corpo. O

mesmo raciocínio parece aplicar-se ao ato de sentir: da certeza acerca desse ato conjugada à

incerteza acerca dos corpos não se segue que se possa sentir sem o corpo, mas apenas que as

sensações não são modos do corpo. Essa interpretação, portanto, implica o compromisso com

uma tese concernente ao segundo aspecto das sensações a ser abordado neste capítulo, a tese

de que as sensações são modos apenas da alma, introduzindo a questão ontológica acerca do
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sujeito das sensações. 

Não é preciso que nos decidamos por uma das interpretações ventiladas nesta seção,

basta-nos que haja alguma que possa mostrar que o §9 da Segunda Meditação não está em

contradição nem com o §7 da mesma meditação, nem com a tese de que a sensação pressupõe

a união, cujos argumentos textuais e conceituais, ao menos alguns deles, expusemos nas

seções anteriores. Como tentamos mostrar nesta seção, há mais de uma interpretação capaz de

fazê-lo.

4.2 A mente e o corpo, a união ou a mente – quem sente?

A ambigüidade do termo sentir (e de seus correlatos) comunica-se à pergunta pelo

sujeito das sensações, razão pela qual é necessário, em primeiro lugar, determinar o que é

precisamente aquilo por cujo sujeito indagamos. A divisão em graus que contribui para a

produção da ambigüidade contribui também para suprimi-la. O primeiro grau, correspondendo

a certos movimentos corpóreos, deve ter como sujeito uma substância extensa; os juízos

pertencentes ao terceiro grau, embora ordinariamente referidos à sensação, dependem apenas

do intelecto, diz Descartes, pelo que devem ter como sujeito uma substância pensante; é, pois,

quanto às percepções incluídas no segundo grau, na medida em que “resultam da união e, por

assim dizer, mistura da mente e do corpo”, que a pergunta pelo sujeito se coloca mais

imediatamente. Dir-se-ia que as sensações, nesse sentido específico, por resultarem e, por

conseguinte, dependerem da união da mente e do corpo são modos da união ou da mente e do

corpo. A dependência, porém, se exprime de diversas maneiras; em outras palavras, a noção

de dependência é uma noção genérica que se aplica a diferentes relações, dentre elas, a

relação de inerência que vige entre a substância e seus modos ou entre o sujeito e suas

propriedades. Assim, embora inerir implique depender, depender não implica inerir (e não

inerir não implica não depender), ou seja, mesmo dependentes da união, as sensações podem

não inerir nela (e, mesmo se elas não inerem na união, não se segue, por isso, que é possível

sentir sem o corpo).

No entanto, não só a alegação de uma dependência simpliciter das sensações em relação

à união faz pensar que elas seriam modos da união. Recordemos o raciocínio que, ao menos

segundo uma das interpretações consideradas na seção [i.i] deste capítulo, demonstra a união.

Grosso modo, a referida interpretação contrapõe o caráter não puramente intelectual das

sensações ao caráter puramente intelectual da mente para sustentar a existência de algo mais

do que a mente capaz de exercer o papel que ela, sozinha, não pode exercer: o de fundamento
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ontológico desses modos “impuros”. A premissa em que esse raciocínio parece estar

implicitamente baseado é a noção comum segundo a qual “o nada não tem quaisquer

atributos, isto é, quaisquer propriedades ou qualidades”, da qual se segue que, “pelo fato de

percebermos que algum atributo está presente, concluímos que alguma coisa existente, ou

uma substância, a qual pode ser atribuído, também está necessariamente presente.”247.  Assim,

o próprio argumento pelo qual a união é descoberta, na medida em que parte da existência de

um (tipo de) modo particular para concluir pela existência de uma entidade à qual esse modo

possa ser atribuído, parece fazer dela o sujeito das sensações. Não é claro, porém, o que

significa dizer que esse sujeito é a união da mente e do corpo.

Isso pode significar dizer, por exemplo, que são o pensamento e a extensão e, por

conseguinte, a mente e o corpo os sujeitos desses modos, o que, por sua vez, pode significar

que uma mesma sensação envolve diferentes modos, alguns dos quais pertencem à mente e

outros ao corpo, ou que uma sensação, sendo um único modo, é um modo da mente e do

corpo simultaneamente. A restrição da pergunta pelo sujeito ao segundo grau das sensações

afasta a primeira alternativa. A segunda alternativa parece ser uma conseqüência de duas teses

expressas nos parágrafos inicias das Paixões da Alma, propõe Hoffman248. São elas: a tese de

que “embora o agente e o paciente sejam amiúde muito diferentes, a ação e a paixão não

deixam de ser sempre uma mesma coisa com dois nomes, devido aos dois sujeitos aos quais

podemos relacioná-la”249e a tese de que “aquilo que nela [na alma] é uma paixão é comumente

nele [no corpo] uma ação”250. Assim, as sensações, na medida em são paixões na alma, seriam

a mesma coisa, i.e., o mesmo modo que denominamos ação quando o relacionamos ao corpo.

A tese da identidade entre a ação e a paixão foge ao escopo deste trabalho, a conseqüência que

Hoffman extrai dela, por sua vez, que é o que nos compete, parece ir de encontro à concepção

cartesiana de modo. Como modos são, literalmente, modos ou maneiras de ser daquilo que

eles modificam, admitir um modo que seja, ao mesmo tempo, de dois sujeitos cujo ser difere

(e é essa diferença o que faz deles dois sujeitos ao invés de um único) implica admitir um

modo que é, ao mesmo tempo, uma maneira de ser e uma maneira de ser diversa da primeira,

o que é absurdo. Se a existência de modos que pertencem simultaneamente a sujeitos diversos

é problemática, tanto mais flagrantemente o é a existência de modos que pertencem

simultaneamente a sujeitos contrários. Em se tratando do caso presente, portanto, o absurdo é

ainda mais manifesto, pois então a conseqüência é a existência de uma maneira de ser ao

247Princípios, parte I, §52; CSM I, 210; AT VIIIA, 25.
248Hoffman, Paul. Essays on Descartes, p. 105-124.
249Paixões da Alma, Primeira Parte, §1; CSM I, 328; AT XI, 328.
250Paixões da Alma, Primeira Parte, §2; CSM I, 328; AT XI, 328.
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mesmo tempo material e imaterial. A saída para esse embaraço, se há saída, passa pela

introdução de alguma complexidade em tal modo cujos “pés” estariam, por assim dizer, cada

um em um sujeito, de maneira que Hoffman distingue nele dois aspectos, os quais tenta

compreender em termos de partes, modos envolvidos em um mesmo modo ou “lados” de um

mesmo modo, como o côncavo e o convexo são lados de uma mesma superfície. No decurso

das tentativas de haver-se com as dificuldades de sua posição, contudo, Hoffman acaba por

interpretar a sensação como parte, modo ou “lado” de um modo que, sendo extenso, não o é

em virtude de ser uma sensação. Em outras palavras, ele faz da sensação o aspecto

exclusivamente mental de um modo que é, ao mesmo tempo, da mente e do corpo, o que é

abdicar da tese de que a própria sensação é um modo da mente e do corpo.251

Diversamente, a tese de que a união da mente e do corpo é o sujeito das sensações, ao

invés de significar que o pensamento e a extensão (separada, simultanea ou sucessivamente)

são os sujeitos desses modos, pode significar que esse sujeito é a própria união, considerada

como atributo principal. A carta a Elizabeth de 21 de maio de 1643 constitui a principal base

textual dessa interpretação. Nela, Descartes discrimina três noções primitivas252, os objetos

aos quais elas se aplicam e as noções subsidiárias a elas relacionadas: a noção primitiva

extensão se aplica ao corpo e dela se seguem as noções de movimento e de figura; a noção

primitiva pensamento se aplica à alma e inclui as percepções do intelecto e as inclinações da

vontade; a noção primitiva união se aplica à conjunção da alma e do corpo e dela dependem

as noções do poder da alma de mover o corpo e do poder do corpo de agir sobre a alma,

causando suas sensações e paixões. A semelhança estrutural entre essas afirmações leva a crer

que as três noções primitivas se equiparam e que cada uma está para o objeto ao qual se

aplica, assim como para as respectivas noções subsidiárias, do mesmo modo como estão as

duas outras. Assim, tal semelhança estrutural enseja a seguinte interpretação: as noções de

extensão e de pensamento representam os atributos principais extensão e pensamento, por

paralelismo, a noção de união representaria o atributo principal união; representando os

atributos principais do corpo e da alma, as noções de extensão e de pensamento representam o

corpo e a alma, por paralelismo, a noção de união representaria a substância cujo atributo

251“Modo da mente e do corpo” pode ainda significar um modo que é transferido do corpo para a mente (ou da 
mente para o corpo), o que contornaria a objeção relativa à atribuição simultânea de características 
contraditórias (materialidade e imaterialidade) ao mesmo modo. Porém, Descartes rechaça a noção de modos 
migrantes, em suas palavras (endossando a posição de More): o “movimento, sendo um modo do corpo, não 
pode passar de um corpo para outro” (More, ago. de 1649; CSMK, 382; AT V, 404). O que parece estar por 
trás dessa posição é visão de que o modo é individuado pela substância que modifica, donde o mesmo modo 
jamais pode estar em substâncias diferentes, mesmo que em momentos diferentes.

252Não trataremos aqui das noções primitivas mais gerais – de ser, número, duração, etc. –, que se aplicam a 
todo objeto concebível. 
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principal é a união, qual seja, o homem; as noções subsidiárias das noções de extensão e de

pensamento representam modos dos atributos principais e das substâncias representadas pelas

noções primitivas, por paralelismo, as noções subsidiárias da noção de união representariam

modos da união e do homem. De acordo com esse quadro simétrico e homogêneo desenhado

por paralelismo, portanto, o poder de interagir e as sensações resultantes da interação seriam

modos da união e, por conseguinte, do homem, ao qual a união pertenceria como atributo

principal próprio e único. Algumas objeções recaem sobre cada um dos aspectos desse triplo

pararelismo.

A interpretação das sensações como modos do atributo principal união contrasta com a

afirmação de que a noção da faculdade de sentir encerra alguma espécie de intelecção253, da

qual se segue que os modos dessa faculdade são modos do pensamento (ou, ao menos,

também dele). Ademais, é de estranhar que o poder que a alma tem de mover o corpo e o

poder que o corpo tem de agir sobre a alma sejam propriedades não da alma e do corpo,

respectivamente, mas da união. Esse estranhamento sugere que, em se tratando da relação

entre noções primitivas e noções subsidiárias, ou melhor, da relação entre o que é

representado por cada uma, há uma quebra do paralelismo. Ou seja, os referidos poderes não

estariam para a união como a figura e o movimento para a extensão ou como as percepções do

intelecto e as inclinações da vontade para o pensamento, a saber, como seus modos.

Alternativamente, aquele estranhamento pode ainda sugerir que, embora haja de fato um

paralelismo, o ponto deste não reside em o que é representado pelas noções subsidiárias ser

um modo da coisa (em sentido lato) representada pelas noções primitivas correspondentes,

mas em a coisa representada pelas últimas implicar o que é representado pelas primeiras.

Observe-se que essa hipótese é incentivada pelo verbo suivre (entail, na tradução de

Cottingham et al.), usado por Descartes para caracterizar a relação da figura e do movimento

com a extensão254.

A interpretação do homem como entidade constituída por um único atributo principal,

por sua vez, embora assegure a ele uma unidade tão forte quanto se poderia desejar – unidade

de natureza, que, contudo, lhe será negada por Descartes, como veremos –, contrasta com a

descrição persistente dessa entidade como um composto de pensamento e extensão. Nos

Comentários acerca de certo um programa, por exemplo, diferenciando entidades simples e

compostas, Descartes opõe aquelas constituídas por um único atributo principal e aquela que

253Sexta Meditação, §18; CSM II, 54; AT VII, 78.
254Poder-se-ia protestar que da extensão não se segue o movimento, dela se segue, contudo, o poder de mover-

se ou mesmo o movimento, se consideramos o repouso como grau zero do movimento e, portanto, em certo 
sentido, como movimento.
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“consideramos como tendo ao mesmo tempo ambos, extensão e pensamento, que é uma

entidade composta, nomeadamente um homem – uma entidade consistindo em uma alma e um

corpo.”255. 

Por fim, a interpretação da união como atributo principal e único do homem hipertrofia

o que não é senão uma relação, a ponto de libertá-la dos relata. Ao contrário do que propõe

aquele paralelismo, o caráter composto do homem e a conexão que toda relação deve manter

com seus relata parecem sugerir que, se a união é um atributo principal, o homem é uma

entidade composta de três atributos: a união, o pensamento e a extensão. Sendo assim, o

mérito de unificar o homem converte-se no demérito de dificultar a tarefa de unificá-lo, que

envolveria então três elementos, em lugar de dois. Mas a união, considerada como atributo

principal, não exerceria justamente a função de subsumir os dois outros atributos principais,

promovendo a unidade? O atributo principal subsume diferentes modos na medida em que é a

razão comum destes, ele é a razão porque a noção dos modos envolve a noção do atributo e

ele é comum porque as noções de todos os modos de uma substância envolvem a noção do

mesmo atributo. Porém, nem há algo de comum entre o pensamento e a extensão nem as

noções desses atributos, sendo primitivas, envolvem qualquer outra, aliás, justamente por isso,

i.e., por serem primitivas, elas podem representar atributos principais. Em outras palavras,

assim como o atributo principal constitui a essência de um sujeito ao qual nada mais subjaz, a

noção que o representa deve ser uma noção que não é derivada de nenhuma outra, nesse

sentido, o caráter primitivo da representação reflete o caráter basilar do representado. Não é

claro, portanto, como a união poderia subsumi-los, o pensamento e a extensão, sem atentar

contra a distinção entre eles ou contra seu status de atributos principais.

Mesmo se, em virtude das dificuldades a ela inerentes, rechaçamos a leitura da carta a

Elizabeth acima exposta, permanecem as dificuldades inerentes à própria carta, em especial, a

que concerne à caracterização da união como noção primitiva, que não só é a mais evidente

(como a noção da união da alma e do corpo pode não ser derivada da noção da alma e da

noção do corpo – i.e., do pensamento e da extensão?) como também parece estar na origem

das demais (pois, concedido que, sendo primitiva, a noção de união é a noção de um atributo

principal, segue-se naturalmente, no contexto da ontologia cartesiana, que a união tenha

modos e que haja uma substância da qual ela é atributo). Por ora, poremos de lado essa

questão, à qual seremos reconduzidos adiante.

A sucessão de entraves com os quais nos deparamos ao considerar as variadas versões

da tese de que as sensações têm por sujeito a união da alma e do corpo, faz com que sejamos

255Comentários acerca de certo um programa; CSM I 299; AT VIIIB 350-351.
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tentados a abandoná-la em favor da tese de que é a alma o sujeito exclusivo desses modos, tal

como é a alma o sujeito exclusivo das idéias de Deus e da própria alma, com a única diferença

de que os primeiros seriam provocados pelo corpo. Embora, à primeira vista, essa tese

disponha de uma razoável base textual, uma consideração um pouco mais detida revela que

ela não é menos problemática do que a anterior. No §53 dos Princípios, por exemplo, após

afirmar que “todas as coisas que encontramos na mente são apenas diversos modos de

pensar”256, Descartes afirma que não se pode entender “nem a imaginação, ou o sentido, ou a

vontade, a não ser na coisa pensante”. Antes, porém, no §48, ele afirmara que

“experimentamos em nós certos outros conteúdos [percebidos] que não devem ser referidos

nem à mente só, nem tampouco só ao corpo e que […] provêm da estreita e íntima união de

nossa mente com o corpo”257, na seqüência do parágrafo Descartes explicita quais são esses

“outros conteúdos”: o apetite, como a fome e a sede, as emoções, “que não consistem no

pensamento só”, e, em geral, todas as sensações. O §53 parece endossar a tese de que as

sensações são modos apenas do pensamento (logo, da mente); o §48, por sua vez, ao afirmar

que elas não devem ser referidas nem só a mente nem só ao corpo, parece endossar a tese de

elas são modos de ambos ou da união entre eles. A cogência desse parágrafo repousa sobre a

expressão “referir-se a”, cuja imprecisão dá margem a que se alegue que ela não remete à

relação ontológica entre propriedades e sujeitos, mas deve ser compreendida a partir de um

viés teleológico, segundo o qual as sensações se referem à união somente no sentido de que

indicam o que é favorável ou nocivo à preservação do composto. Na parte II dos Princípios,

Descartes de fato relaciona as sensações à união a partir de um viés teleológico258, no §48 da

parte I, contudo, ele emprega a mesma expressão “referir-se a” para designar a relação entre

as coisas pertencentes à mente e a própria mente, o que sugere que, nesse parágrafo, o que

está em jogo é uma relação ontológica. Assim, embora o §53 constitua um argumento textual

persuasivo se considerado isoladamente, a proximidade com o §48, que, isoladamente,

constitui um argumento textual igualmente persuasivo em favor da tese oposta, subtrai de

ambos sua força argumentativa. Ao invés de evidenciar uma inconsistência, a proximidade

textual entre essas passagens aparentemente opostas, assim como a interpolação temporal

256Princípios, parte I, §53; CSM I, 210-211; AT VIIIA, 25.
257Princípios, parte I, §48; CSM I, 208-209; AT VIIIA, 23.
258“Será suficiente se notarmos que as percepções dos sentidos não estão relacionadas senão com essa união do 

corpo humano com a mente e que elas, decerto, nos exibem ordinariamente em que os corpos externos 
podem lhe ser favoráveis ou nocivos [...]” (Princípios, parte II, §3; CSM I, 224; ATVIIIA, 41.) Note-se que 
mesmo aqui a interpretação teleológica da relação entre as percepções dos sentidos e a união é contestável, 
pois a função ecológica dessas percepções é introduzida não como explicação, mas como acréscimo (“e 
que[...]) àquela relação. É possível, assim, interpretar a alusão de Descartes à preservação do composto como 
a explicitação de um reflexo teleológico de uma relação ontológica.
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entre outras opostas sob o mesmo aspecto, indica que não se trata de favorecer certos textos

em detrimento de outros, mas de conjugá-los em uma terceira via capaz de harmonizá-los,

como veremos.

No mesmo parágrafo da Sexta Meditação em que supostamente prova ser a união o

fundamento ontológico das sensações, Descartes afirma que “todos esses sentimentos […]

nada são exceto maneiras confusas de pensar”259. Pode-se interpretar a restrição expressa em

“nada são exceto” como excluindo a possibilidade de que as sensações (ou sentimentos) sejam

maneiras claras e distintas de pensar, pondo de lado se são somente maneiras de pensar; ou

como excluindo a possibilidade de que as sensações, sendo maneiras de pensar, sejam

também algo além disso, pondo de lado se podem ser maneiras de pensar distintas. Ou

melhor, pode-se interpretá-la enfatizando a compreensão de que as sensações nada são exceto

confusas ou enfatizando a compreensão de que elas nada são exceto maneiras de pensar. Essas

alternativas não são excludentes e a leitura mais natural do texto parece, de fato, abarcar

ambas, importa, contudo, diferenciá-las porque enquanto a primeira alternativa claramente

beneficia a tese de que as sensações são modos só do pensamento, a segunda depõe contra

essa tese, embora isso não seja claro de imediato. Para esclarecê-lo, convém convocar a

interpretação de que a confusão intrínseca às sensações é uma confusão do ponto de vista

formal, apresentada na seção [i.i] deste capítulo, e a tese de que a natureza do espírito humano

é mais fácil de conhecer do que o corpo, expressa no subtítulo da Segunda Meditação. Essa

tese se baseia em duas premissas260: na de que, a cada propriedade corpórea que conhecemos,

conhecemos também uma propriedade da mente (a saber, a propriedade de conhecer a referida

propriedade corpórea); e na premissa de que há propriedades da mente que são conhecidas

independentemente do conhecimento de qualquer propriedade corpórea. Mas o que se segue

daí? Certamente, que conhecemos mais propriedades da mente do que do corpo, mas conhecer

não é meramente uma questão quantitativa. Se as sensações são modos irremediavelmente

confusos e se elas são modos apenas da mente, então, embora conheçamos um maior número

de propriedades da mente do que do corpo, ela não é mais bem conhecida do que ele do ponto

de vista qualitativo. Observe-se que o caráter formal da confusão afasta a alegação de que a

confusão das sensações não se transferiria ao conhecimento da natureza da mente, mas, ao

contrário, incidiria sobre o conhecimento daquilo de que elas são signos ou representações.

Que os atos da mente sejam apenas maneiras de ser da natureza dessa substância, por sua vez,

afasta a alegação de que a confusão do ato de sentir não reflete alguma confusão relativa à

259Sexta Meditação, §24; CSM II, 56; AT VII, 81.
260Quintas Respostas; CSM II, 248-249; AT VII, 358-360.
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natureza da mente. A redução das sensações a maneiras de pensar, aliada a sua redução a

maneiras (formalmente) confusas de pensar, portanto, esbarra na tese cartesiana acerca do

conhecimento da natureza do espírito humano.261

Também na Sexta Meditação, no parágrafo seguinte ao do argumento em favor da

distinção real, Descartes afirma encontrar em si mesmo, concebido como substância

inteligente, “faculdades de pensar totalmente particulares e distintas de mim, as faculdades de

pensar e de sentir, sem as quais posso de fato conceber-me clara e distintamente por inteiro”,

as quais se distinguem dele mesmo “como as figuras, os movimentos e os outros modos ou

acidentes dos corpos o são dos próprios corpos que os sustentam”262. Se, por um lado, a

assimilação da distinção entre a faculdade de sentir e a substância inteligente à distinção entre

os modos dos corpos e os próprios corpos evidencia que essa faculdade – ou melhor, seus

modos, visto que a comparação é feita com outros modos – é um modo da substância

inteligente; por outro lado, é preciso compreender em que sentido a faculdade de sentir é

“particular e distinta de mim”, de maneira que posso “conceber-me clara e distintamente por

inteiro” sem ela. É possível compreender o caráter particular dessa faculdade como

concernindo a seus objetos, em oposição aos objetos da faculdade intelectiva, que abarcaria

também, senão exclusivamente, universais. Nem aqui nem alhures, contudo, Descartes chega

a se debruçar explícita e detidamente sobre essa questão, que, ademais, parece desligada da

afirmação subseqüente de que a substância inteligente (i.e., a mente) pode ser concebida por

inteiro sem a faculdade de sentir. Assim, parece mais afim ao contexto compreender aquela

particularidade como alguma idiossincrasia dessa faculdade, ou seja, como significado que a

faculdade de sentir (e de imaginar) tem alguma característica que as faculdades do intelecto e

da vontade não têm, compreensão que, aliás, acorda com a caracterização, na versão latina do

texto, dos modos do sentir como modos de pensar especiais263. Mas o que há de

idiossincrático nessa faculdade?

A fim de percebê-lo, é preciso ter em mente a diferença que há entre modos e

faculdades. Modos, sendo propriedades não essenciais, não integram necessariamente a

concepção da substância, ela deve, é verdade, possuir sempre algum modo, não importando,

contudo, se ela possui este ou aquele. Assim, não surpreende que a mente possa conceber-se

distintamente por inteiro sem os modos da faculdade de sentir, pois, devendo possuir algum

modo, ela pode, no entanto, possuir um modo outro que não os relativos a essa faculdade.

261Esse parágrafo é inspirado em um argumento elaborado por Malebranche e resgatado por Schmaltz em 
Descartes and Malebranche on Mind and Mind-Body Union, p. 303-309.

262Sexta Meditação, §18; CSM II, 54; AT VII, 78.
263“Além disso, encontro em mim faculdades como as de imaginar e de sentir, cujos modos de pensar são 

especiais [...]” (Tradução de Fausto Castilho) (Sexta Meditação, §18; CSM II, 54; AT VII, 78).
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Porém, isso não é o mesmo que dizer que a própria faculdade está ausente, pois poderia ser o

caso que a faculdade de sentir estivesse presente, mas não atualizada; em outras palavras, não

possuir atos sensíveis é diferente de não possuir o poder de exercer esses atos. Agora, o que

Descartes afirma não é simplesmente que, concebendo a si mesmo como substância

inteligente, ele pode conceber-se distintamente por inteiro sem sensações, o que ele afirma é

que pode conceber-se distintamente por inteiro sem a faculdade de sentir, e essa sim constitui

uma afirmação surpreendente. Em geral, o atributo principal de uma substância circunscreve o

domínio de modos possíveis dessa substância e, nesse sentido, determina quais são suas

faculdades, na medida em que faculdades são o poder de possuir certo tipo de modo. Quando

afirma que a mente pode conceber-se por inteiro sem a faculdade de sentir, portanto, o que

Descartes parece estar afirmando é que essa faculdade não está prevista no atributo principal

dessa substância, do contrário, i.e., se o poder de sentir estivesse, por assim dizer, inscrito no

atributo principal da substância inteligente, ela não poderia conceber-se distintamente por

inteiro sem esse poder, não mais do que pode assim conceber-se sem seu próprio atributo

principal. O que há de idiossincrático na faculdade de sentir é, pois, o fato de que essa

faculdade não está na substância inteligente apenas em virtude de ela ser uma substância

inteligente, sendo preciso algo diferente dessa substância para explicar a presença, nela, dessa

faculdade. Esse algo, como vimos, é a união “estreita e íntima” com o corpo. Nas palavras de

Descartes:

“Essas [as sensações], a mente está consciente de que não provêm dela apenas nem podem
lhe ser referidas pelo simples fato de ser uma coisa pensante, mas somente por estar ligada
a uma outra coisa extensa e móvel, a qual coisa é chamada corpo humano.”264

Nessa passagem, apesar de as sensações provirem e serem referidas ao mesmo, à coisa

pensante, e sob a mesma condição, que ela esteja ligada ao corpo, “provir de” e “ser referido

a” parecem exprimir relações diferentes. Podemos compreender essa diferença como a

diferença entre dois papéis que a união desempenharia em relação às sensações: o de requisito

do vir a ser desses modos, na medida em que permitiria a interação corpo-mente, como

enfatiza a versão do argumento em favor da união que parte da imprevisibilidade da

ocorrência de percepções sensíveis; e, em certo sentido, o de sustentar esses modos, na

medida em que torna a mente suscetível à recepção de modos não puramente intelectuais,

como enfatiza a versão do argumento em favor da união que parte da diferença entre a

percepções sensíveis e os demais modos da mente. Não é incorreta, portanto, a conclusão de

que a união vem a ser conhecida por ser o fundamento ontológico das sensações, nem a

264Princípios, parte II, §2; CSM I, 224; AT VIIIA, 41.
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hipótese de que o argumento em favor dessa conclusão é intermediado pela relação necessária

entre uma propriedade e uma substância capaz de possuir essa propriedade, apenas é preciso

retificar o que se segue dessa conclusão e dessa hipótese: não que as sensações são modos da

mente e do corpo, nem que elas são modos do atributo principal união, mas que elas são

modos da mente unida ao corpo, e somente na medida em que ela está unida ao corpo.

Essa interpretação do parágrafo da Sexta Meditação seguinte ao do argumento pela

distinção real (qual seja, §18), parece ser ainda corroborada, inclusive de maneira mais

transparente, por este excerto do epistolário cartesiano:

“Não vejo qualquer dificuldade em entender, por um lado, que as faculdades da imaginação
e da sensação pertencem à alma, porque elas são espécies de pensamentos, e, por outro
lado, que elas pertencem à alma apenas na medida em que ela está conjugada ao corpo,
porque elas são tipos de pensamentos sem os quais podemos conceber a alma em toda a sua
pureza.”265

Se, no §18, a comparação da relação modos do corpo/corpo e da relação faculdade de

sentir/substância inteligente evidencia que as percepções sensíveis são modos da mente, aqui,

o mesmo é evidenciado pela afirmação de que, sendo espécie de pensamento, a faculdade de

sentir (ou seus modos) pertence à alma. Se, no §18, é afirmado o caráter idiossincrático do

sentir e que essa faculdade não integra necessariamente a concepção da substância inteligente,

mas não é explicitado o encadeamento entre essas duas afirmações; aqui, Descartes expõe

diretamente no que consiste aquela idiossincrasia (“elas pertencem à alma apenas na medida

em que ela está conjugada ao corpo”) e apresenta a consideração sobre a concepção da alma

como o que a justifica (“porque elas são tipos de pensamentos sem os quais podemos

conceber a alma em toda a sua pureza”). Além disso, o excerto acima articula as duas

posições aparentemente contraditórias expressas no §53 e no §48 da parte I dos Princípios:

por um lado, as sensações são apenas diversos modos de pensar, por outro, elas não podem

ser referidas à mente só, nem tampouco só ao corpo porque são tipos de pensamento que

pertencem à alma apenas na medida em que ela está conjugada ao corpo.

Cognitivamente, o fato de o sentir não decorrer do pensamento enquanto pensamento se

traduz em a noção do sentir não poder ser derivada da noção primitiva de pensamento,

devendo sê-lo da noção de união, que, não podendo ser reduzida à mera justaposição das

noções de pensamento e extensão, pois envolve algo que não encontramos em nenhuma delas,

é também uma noção primitiva. As demais noções primitivas representam atributos principais

e, por conseguinte, as substâncias a eles correspondentes, ou seja, representam constituintes

265Gibeuf, 19 de jan. de 1642; CSMK, 203; AT III, 479.
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últimos da realidade, o que reflete seu caráter primitivo. A noção primitiva de união, sem

representar um atributo principal, representa, como as demais, algo que é essencial a uma

entidade, nesse caso, a unidade entre dois atributos principais; ela, por conseguinte, representa

a entidade que se caracteriza por essa unidade, o homem, que, sem ser, talvez, uma

substância, é também um constituinte último da realidade, no sentido de que, embora

composto por dois sujeitos, não reside em outro sujeito. 

A unidade que o homem tem – e que, no capítulo anterior, esforçamo-nos por

compreender e assegurar por meio da noção de incompletude – não é, portanto, uma unidade

de natureza, mas de composição. Descartes o diz expressamente nas Respostas às Sextas

Objeções266, em que compara quatro pares de atributos (em sentido lato, incluindo modos,

faculdades e atributos em sentido estrito): figura e movimento; entendimento e vontade; carne

e ossos; pensamento e extensão. O objetivo desse texto – item 2 das Respostas às Sextas

Objeções – é combater a opinião de que o corpo pensa, que redunda do costume de atribuir

inadvertidamente atributos diferentes a um e mesmo sujeito. Para isso, Descartes afirma que

há duas maneiras pelas quais o que é pensado por meio de propriedades diversas pode ser

tomado como uma e mesma coisa, isto é, como um e mesmo sujeito. A distinção entre

unidade de natureza e unidade de composição é, portanto, uma distinção entre tipos de

unidade pertencentes a sujeitos. Ela se baseia na oposição entre a afinidade ou conexão que há

entre os dois atributos dos dois primeiros pares mencionados acima e a ausência dessa

afinidade entre os dois atributos dos dois últimos pares. Embora não seja claro no que consiste

tal afinidade, tentaremos compreendê-la, seguindo a sugestão de Kaufman, em termos de

implicação mútua267, pois ela gera precisamente os resultados obtidos por Descartes quanto à

classificação dos tipos de unidade dos diferentes sujeitos. Assim, a coisa que é figurada e é

móvel tem uma unidade de natureza porque a figura pressupõe a extensão, da qual, por sua

vez, se segue a mobilidade e porque a mobilidade pressupõe a extensão, da qual, por sua vez,

se segue alguma figura, ou seja, porque há uma implicação mútua entre figura e mobilidade.

(Analogamente para os atributos entendimento e vontade, cuja implicação mútua é mediada

pelo pensamento.) Contudo, porque ter carne pressupõe ter extensão, mas de ter extensão não

se segue ter ossos, ou seja, porque não há entre esses atributos a mesma afinidade que há entre

os anteriores (na verdade, não há entre eles sequer uma implicação unidirecional), o animal

que tem carne e ossos não é uno senão por composição. Por fim, nem o atributo pensamento

nem o atributo extensão pressupõem qualquer outro, de maneira que a afinidade entre eles não

266Respostas às Sextas Objeções; CSM II, 285-286; AT VII, 423-424.
267Kaufman, Dan. Descartes on Composites, Incomplete Substances and Kinds of Unity, p. 62-63.
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é maior do que a afinidade entre a carne e os ossos e, portanto, também seu sujeito não tem

outra unidade senão a de composição. 

Indo além do que foi Descartes, podemos nos perguntar se há afinidade entre o poder de

mover-se voluntariamente e o poder de sentir. Não é verdade que ambos pressupõem a união,

como sugere o fato de a interação entre a alma e o corpo, em suas duas direções, ter sido

referida à noção primitiva de união? Ainda, da união (substancial) não se seguem ambos,

como sugere o uso do verbo “suivre” para caracterizar a relação entre noções subsidiárias e as

noções primitivas correspondentes? Assim, conjecturamos que enquanto a falta de afinidade

entre os atributos pensamento e extensão mostra que, se o homem tem unidade, ela não é

senão de composição, a afinidade entre o poder de mover-se voluntariamente e o poder de

sentir mostra que ele tem alguma unidade, mas, como a afinidade entre esses atributos se deve

à união de dois outros, a unidade que o homem tem é de composição.  Ou seja, a análise

cartesiana, até o ponto em que Descartes explicitamente a conduziu, explica porque o homem

não tem uma unidade de natureza, ao passo que a conjectura que prolonga a análise cartesiana

explica porque o homem tem uma unidade de composição. A aplicação do mesmo raciocínio

ao exemplo do animal, contudo, parece ser problemática. Vimos que, considerado sob a forma

da carne e dos ossos, o animal tem uma unidade de composição, se o consideremos

relativamente aos atributos figura e movimento, no entanto, em razão do tipo de afinidade

entre esses atributos, ele parece gozar de uma unidade de natureza. O colapso das noções de

unidade de natureza e de composição nesse exemplo específico, ao invés de refutar nossa

interpretação dessas noções, assinala que a singularidade do homem na ontologia cartesiana

torna deveras limitada qualquer tentativa de compreendê-lo comparativamente. Porque o

animal é, como o homem, mereologicamente complexo, Descartes o emprega como recurso

para ilustrar a unidade de composição que o homem tem, mas, como o homem é a única

entidade cujas partes possuem atributos principais de tipos diversos, essa ilustração não pode

ir muito longe, de maneira que a analogia logo falha268. A dificuldade que Descartes encontra

na formulação do exemplo do animal pode ser notada no fato de que, em todos os demais

casos ele julga a afinidade entre atributos genéricos ou determináveis, mas, no caso em

questão, ele lança mão de modos determinados, como carne e ossos.

Em virtude dessa unidade que o homem tem – cuja existência é demonstrada por meio

dos atos da faculdade de sentir, que é explicada em seu caráter per se a partir da noção de

incompletude, caracterizada como de composição pela análise da afinidade entre certos

atributos e representada pela noção primitiva de união –, ele (o homem) pode ser considerado

268 Ibid., p. 66.
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como sujeito ao menos do que decorre da união, em especial, das percepções sensíveis. É bem

verdade que as sensações, sendo modos do atributo principal da mente, nela existem e a ela

podem ser atribuídas. Esses modos, contudo, só existem na mente na medida em que a própria

mente existe no homem, estando nele substancialmente unida ao corpo, com o qual perfaz

uma unidade de composição, nesse sentido, as sensações também existem no homem e a ele

podem ser atribuídas269. Manifestamente, o que justifica ontologicamente a atribuição das

sensações à mente ou ao homem não é o mesmo. Fosse a união o atributo principal do

homem, os modos da união seriam atribuídos a ele exatamente da mesma maneira que os

modos do pensamento são atribuídos à mente, porém, nesse caso, as sensações, sendo

espécies de pensamentos, deveriam ser atribuídas não ao homem, mas à mente. Por outro

lado, que ele não seja constituído por um único atributo principal, mas pela unidade do

pensamento e da extensão, permite que o consideremos como sujeito dos modos que o

pensamento tem não por si mesmo, mas em virtude da união substancial, ao mesmo tempo em

que impede que essa atribuição possa ser fundada simplesmente na relação entre modos e

atributos principais. Assim, embora as noções subsidiárias nem sempre representem modos do

atributo principal representado pelas noções primitivas a elas relacionadas, pois estas nem

sempre representam um atributo principal, as noções subsidiárias representam, em todos os

casos, propriedades que podem ser atribuídas à entidade concebida por meio da noção

primitiva relevante. Por fim, podemos observar que a dupla possibilidade de atribuição das

sensações coincide com a dupla função que elas exercem: por um lado, sendo modos da

mente, elas cooperam com o intelecto para o conhecimento dos corpos existentes; por outro

lado, podendo ser atribuídas ao homem, elas cooperam para a preservação da unidade deste.

*

De acordo com a hipótese enunciada no capítulo anterior, as sensações intermedeiam a

passagem do fim natural da alma humana à sua inclinação natural à união na medida em que

cooperam para a consecução do primeiro ao mesmo tempo em que pressupõem a última. Na

primeira parte deste capítulo, visamos prover subsídios em favor da ligação entre as sensações

e a união; fizemo-lo, primeiro, por meio da apresentação de argumentos textuais, dentre os

quais selecionamos alguns capazes não só de evidenciar mais diretamente aquela ligação

269Vale mencionar, como curiosidade histórica, a semelhança entre a as posições de Descartes e Suárez. O 
último, embora considerando que as sensações inerem na matéria, mantém  que “elas tem seu sujeito no 
composto na medida em que pressupõem que ele esteja constituído: pois não podem existir a menos que a 
matéria-prima esteja enformada pela alma” (Suárez, Francisco. De anima, Opera Omnia, vol. 3, livro III, cap.
III, seção 3 apud Rozemond, Marleen. Descartes's Dualism, p. 189.) As referidas posições se assemelham, 
assim, tanto por considerarem que as sensações pressupõem o composto quanto por considerarem o 
composto como sujeito das sensações.
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como de proporcionar certos esclarecimentos iniciais, quais sejam, o de que ela é parte

fundamental da demonstração do fato da união entre a alma e corpo; o de que ela não advém

apenas da necessidade de dar conta da interação entre substâncias heterogêneas; e o de que ela

não é a ligação com qualquer união, mas com uma união “íntima e estreita”, além disso,

argumentamos que o fato de Descartes haver uma vez se abstido perante a indagação de se

anjos incorporados podem sentir não depõe contra a necessidade daquele tipo de união para as

sensações. 

Em segundo lugar, investigamos o que nas sensações (ou a elas referente) reivindicaria

a união, para isso, expusemos três versões do argumento que conclui pela união factual. A

primeira, que se baseia na impresivibilidade das percepções sensíveis, mostra que elas

reivindicam a união na medida em que resultam da interação entre substâncias heterogêneas.

Vimos que essa versão depende da assunção de uma causalidade efetiva entre tais substâncias

e, assim, disputa com interpretações ocasionalistas, que tendem a reduzir a união à mera

interação. A terceira versão, por sua vez, põe de lado a questão da interação, para, partindo da

diferença qualitativa entre modos puramente intelectuais e percepções sensíveis, mostrar que

as últimas reivindicam a união na medida em que a alma sozinha não é capaz de sustentar

modos não puramente intelectuais. Ao apontar para esse segundo papel que a união

desempenharia na tarefa de tornar possível o fenômeno das sensações, essa versão vai ao

encontro da sugestão de que algo além da interação ligaria esse fenômeno à união, sugestão

feita quando da apresentação dos argumentos textuais. Diferentemente das demais, a segunda

versão daquele argumento não enfatiza algum papel que a união desempenharia, em lugar

disso, enfatiza que ela é um ensinamento da natureza, indicando que, embora nem tudo no

argumento em seu favor seja objeto imediato de uma percepção clara e distinta (como

também acontece no argumento pela existência dos corpos), o argumento não deixa de ser,

por isso, muito certo, pois extrai sua certeza de uma propensão incorrigível dada à alma pelo

próprio Deus veraz.

Em terceiro lugar, na última seção na primeira parte deste capítulo, retomamos a

questão da compatibilidade entre o §7 e o §9 da Segunda Meditação, postergada no capítulo

anterior. Nessa seção, após expor como o aparente conflito entre esses parágrafos ameaça

romper a ligação sensação/união e a fragilidade das tentativas de dissolvê-lo pelo recurso à

discriminação dos graus de resposta sensorial, argumentamos no sentido de mostrar porque tal

conflito não chega a concretizar sua ameaça. Para isso, oferecemos três interpretações do §9

capazes de conciliá-lo com a tese de que o sentir pressupõe a união, as primeiras das quais

disputam sobre o significado do sentir no contexto desse parágrafo. A primeira toma o sentir
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como o juízo de que se sente, o qual, embora verdadeiro, só pode ser afirmado nesse momento

da ordem das razões pelos motivos errados, ou melhor, pela momentânea indisponibilidade

das razões requeridas para a demonstração da ligação em questão. A segunda toma o sentir

como a consciência de conteúdos advindos “como que” pelos órgãos dos sentidos,

consciência cuja certeza está dissociada de qualquer tese sobre a relação entre as sensações e

corpo que venha a ser posteriormente erigida, o que não impede que ela prenuncie uma

propensão a relacionar as sensações ao corpo. Por fim, a terceira restringe o que se pode

legitimamente concluir da conjunção da ignorância acerca do corpo com a certeza acerca do

sentir, a saber, apenas que as sensações não são modos do corpo. Ela, portanto, envolve o

compromisso com uma tese acerca do sujeito das sensações que deverá ser confirmada ou

infirmada na segunda parte deste capítulo.

Nessa segunda parte, após, valendo-nos da discriminação dos graus de resposta

sensorial, termos precisado a questão acerca do sujeito das sensações, alegamos que a tese de

que é a união esse sujeito não decorre simplesmente da dependência atestada na primeira

parte. Não obstante, uma das formas de atestá-la, na medida em que parte dos modos

sensíveis e segue em direção à entidade capaz de sustentá-los, de fato sugere a união como

sujeito. Consideramos então dois grupos de interpretações que abraçariam essa tese. O

primeiro toma a alma e o corpo como sujeitos das sensações e varia entre as interpretações

que os tomam separada, simultanea ou sucessivamente como sujeitos. O segundo toma a

própria união, considerada como atributo principal, como sujeito e varia entre as que a tomam

como atributo principal e único do homem, um de seus três atributos principais ou um atributo

que subsumiria os demais. Instados pelas dificuldades que se seguiram e se dirigiram a cada

uma das hipóteses aventadas, voltamo-nos então para a hipótese de que seria a alma o sujeito

exclusivo das sensações, cujas dificuldades também não tardaram a pulular. Essas

dificuldades, contudo, puseram-nos a tarefa de explicar o sentido em que as sensações, sendo

de fato modos do pensamento, são, no entanto, modos de pensar especiais. Levando em conta

a tese de que a faculdade de sentir não integra necessariamente a concepção da alma,

explicamos aquele sentido recorrendo à distinção entre faculdades e modos, assim como à

relação entre atributo principal, modos e faculdades, pelo que concluímos que as sensações

são modos especiais porque, diferentemente dos modos do intelecto e da vontade, não podem

ser atribuídos à coisa pensante pelo simples fato de ela ser uma coisa pensante. Ou seja,

concluímos que as sensações são modos da alma unida ao corpo.

À luz dessa conclusão, reinterpretamos a carta à Elizabeth de 21 de maio de 1643, que

ensejara a interpretação das sensações como modos do suposto atributo principal união. A
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conclusão de que o poder de sentir não decorre do pensamento enquanto pensamento permitiu

compreender que a noção do sentir tenha sido relacionada não à noção primitiva do

pensamento, mas à da união, o que, por sua vez, permitiu compreender o caráter primitivo

dessa noção, mostrando que ela é irredutível à mera soma das noções de pensamento e de

extensão. Além disso, a conclusão de que as sensações provêm da conjunção de dois

atributos, aliada ao fato de que Descartes refere o sentir à noção primitiva da união, mostra

que essa noção representa não um atributo principal, mas a unidade de dois atributos

principais, o que coaduna com a caracterização, nas Sextas Respostas, da unidade do homem

como uma unidade de composição, em oposição à unidade de natureza. Esses dois tipos de

unidade, como indica o contexto das Sextas Respostas, caracterizam sujeitos. O homem,

portanto, pode ser considerado sujeito das sensações, na medida em que, embora sendo

espécies de pensamentos, elas provêm e dependem da conjunção do pensamento com a

extensão em uma unidade de composição, não podendo ser encontradas a não ser nessa

unidade.

Por fim, cumpre responder a pergunta título da seção [ii]: “A mente e o corpo, a união

ou a mente – quem sente?”. Todos eles, mas nenhum inqualificadamente: a mente e o corpo,

se compreendemos por sensação os três graus de resposta sensorial; a união, se a

compreendemos não como um atributo principal, mas como a entidade composta por dois

atributos principais; e a mente, se unida substancialmente ao corpo. Nos dois últimos casos,

porém, diferem as relações ontológicas que justificam que consideremos cada uma como

sujeito: a unidade de composição entre o pensamento e a extensão em um caso; e o atributo

principal pensamento, do qual as sensações são variações, no outro. Uma vez que

consideramos o homem (i.e., a união) como sujeito sem atribuir-lhe uma unidade de natureza,

considerá-lo como tal não significou considerá-lo como substância, embora signifique atribuí-

lo uma das características essenciais da substância. Assim, se, por um lado, o homem não se

torna substância simplesmente por ser sujeito, por outro lado, se o homem de fato não é

substância, a razão não consiste em ele não ser um sujeito, e tampouco em não ser um sujeito

irredutível a algum outro, visto que ele possui uma unidade que lhe é própria, a qual é

devidamente representada por uma noção primitiva. Porém, a unidade que permite considerá-

lo como sujeito parece impedir que o homem possa ser considerado como substância, pois,

diz Descartes, é um só o atributo principal de cada substância, mas aquela unidade se

caracteriza pela composição de dois atributos principais. A repercussão da tese da unicidade

do atributo principal para o status ontológico do homem, tendo em mente a unidade de

composição que o caracteriza, será o tema do próximo capítulo.
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5 A tese da unicidade do atributo principal – sua função e sua justificativa

Por um lado, a unidade que o homem tem é a unidade de composição do atributo

principal pensamento e do atributo principal extensão. Por outro lado, escreve Descartes nos

Princípios: “é um só o atributo principal de cada substância”270. A união do pensamento e da

extensão no homem, portanto, parece não poder formar uma terceira substância. Mas qual é a

função desempenhada pela tese da unicidade do atributo principal na economia do sistema

cartesiano? E qual a sua origem no interior do mesmo sistema?

A tese da unicidade constitui, segundo alguns comentadores271, uma premissa crucial

do argumento da distinção real da alma e do corpo, que atuaria quer no sentido de assegurar

que, quando concebemos atributos principais distintos, estamos concebendo substâncias

distintas, quer no sentido de radicalizar a conclusão daquele argumento: não apenas que a

alma e o corpo constituem substâncias distintas, mas que alma e o corpo não podem compor

uma terceira substância. No primeiro caso, a distinção real opor-se-ia à união constitutiva de

uma terceira substância antes em razão de uma de suas premissas, a premissa da unicidade, do

que em razão de sua conclusão. Diversamente, no segundo caso, a conclusão do argumento da

distinção real opor-se-ia diretamente àquela união; mas o que motivaria tal radicalização?

Supostamente, a salvaguarda do modelo mecanicista de explicação do mundo físico e da tese

da liberdade da substância pensante. Porém, a constituição de uma terceira substância não

parece ameaçar nem uma nem a outra, desde que não implique a redução do pensamento à

extensão nem, inversamente, da extensão ao pensamento. Na hipótese da formação de uma

terceira substância por redução272, entretanto, a questão da unicidade do atributo principal

sequer teria ocasião de surgir, afinal, reduzidos um ao outro, o pensamento e a extensão não

seriam mais do que um único atributo. Assim, a radicalização da conclusão do argumento da

distinção real via tese da unicidade parece ser imotivada, razão pela qual, na primeira parte

deste capítulo, trataremos dessa tese em sua função de assegurar que a alma e o corpo são

substâncias distintas, ao invés de tratar da função que ela desempenharia na demonstração de

que substâncias distintas não podem coexistir em uma mesma substância.

A segunda parte deste capítulo tem como objeto a justificativa da tese da unicidade,

270Princípios, parte I, §53; CSM I, 210; AT VIIIA, 25.
271E.g.: Rocha, Ethel. Dualismo, substância e atributo essencial no sistema cartesiano.; Rozemond, Marleen. 

Descartes's Dualism, p. 24-28.; Dutton, Blake. Descartes's Dualism and the One Principal Attribute Rule.
272É a oposição entre redução e combinação que Descartes parece ter em mente quando, após haver mencionado

a hipótese que o pensamento seja um modo do corpo, afirma: “De fato, nunca vi ou percebi que corpos 
humanos pensam; tudo o que vi é que há seres humanos, que possuem ambos pensamento e corpo. Isso 
acontece como resultado de uma coisa pensante ser combinada com uma coisa corpórea [...]” (Sextas 
Respostas; CSM II, 299; AT VII, 444).
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pois, mesmo se ela desempenha a função alegada na primeira parte, é preciso encontrar para

ela uma justificativa outra que o desempenho dessa função, sem o que a tese da unicidade não

é senão uma premissa arbitrária, sendo igualmente arbitrária a distinção real que nela estaria

apoiada (afinal, a conclusão de um argumento é tão forte quanto sua premissa mais fraca). Por

outro lado, mesmo se a tese da unicidade não desempenha aquela função, ela pode ainda ser

uma conseqüência inevitável de outras teses cartesianas mais fundamentais, de maneira que a

questão de sua justificação, sendo um complemento indispensável da questão de sua função,

mantém-se, no entanto, a despeito desta. O mais longe que Descartes vai na provisão de uma

justificativa para a tese em debate é até a afirmação de que, em se tratando de atributos

principais, ser diferente é ser contrário. Como, em geral, alteridade não implica contrariedade,

resta explicar por que, nesse caso, a contrariedade emerge; no que concerne a esse ponto,

trabalharemos com as hipóteses de Dutton e de Ethel Rocha. Para explicar a contrariedade

entre atributos principais diferentes, o primeiro recorre à indivisibilidade do pensamento e à

divisibilidade da extensão, embora essa estratégia, baseando-se em características desses

atributos em particular, falhe, de antemão, em dar conta de por que todos os atributos

principais (em abstrato) são opostos entre si. A hipótese de Ethel Rocha, diversamente,

recorre à noção de substância em geral, recusando a caracterização da substância como mero

suporte de propriedades para assimilá-la ao atributo principal, do que se segue trivialmente a

tese da unicidade. Assim, essa hipótese nos reconduz à substância para considerá-la não a

partir da independência de que goza todo sujeito (por ser sujeito), como no capítulo II, nem a

partir da dependência das propriedades em relação ao sujeito, como no capítulo IV, mas,

agora, a partir da constituição mesma do sujeito.

5.1 Unicidade e dualismo

O argumento da distinção real contido no §17 da Sexta Meditação baseia-se, dentre

outras coisas, na concepção da alma sem o corpo. A premissa é ambígua, ela pode significar

que não concebemos algo além do pensamento como pertencendo à essência da alma ou que

concebemos que nada além do pensamento pertence à essência da alma273. A ambigüidade é

relevante na medida em que parece refletir a grande diferença que há entre a abstração e a

exclusão, o que Descartes exemplifica considerando que, a partir do fato de que a idéia da

alma não a representa como sendo dependente do corpo, apenas pode ser construído um

argumento negativo e inválido em favor da tese de que a alma pode existir sem o corpo; mas,

273Rozemond, Marleen. Descartes's Dualism, p. 14.
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se a idéia da alma a representa como uma substância que pode existir ainda que tudo o que

pertence ao corpo esteja excluído dela, então construímos um argumento positivo e válido274.

A validade do argumento, portanto, parece depender de que se resolva aquela ambigüidade

em favor da segunda alternativa, cuja enunciação, na Sexta Meditação, seria autorizada,

presumivelmente, pela concepção da alma construída na Segunda. Descartes, porém, hesita. 

A Arnauld, por exemplo, ele afirma: 

“não estivesse eu buscando certeza maior do que a ordinária, deveria ter ficado satisfeito de
haver mostrado na Segunda Mediação que a mente pode ser entendida como uma coisa
subsistente apesar do fato de nada pertencente ao corpo ser atribuído a ela [...] Eu não
deveria ter acrescentado nada mais para mostrar que há uma distinção real entre a alma e o
corpo.” 275, 276

Aqui, Descartes parece corroborar a hipótese de que, no que concerne à concepção da alma,

as condições da distinção real estão dadas já na Segunda Meditação, ou seja, a hipótese de

que, já nessa meditação, estão excluídos da idéia da alma todos os elementos corpóreos ou, ao

menos, posto tudo o que é requerido para que operemos a exclusão. Há, é verdade, uma

ressalva - “não estivesse eu buscando certeza maior do que a ordinária” -, mas, como fica

claro na seqüência do texto citado, tal ressalva não abala a hipótese inicial, ao contrário, a

reitera. Com feito, Descartes em seguida esclarece que a ressalva se refere às “dúvidas

exageradas” postas na Primeira Meditação, na medida em que elas incidem sobre a

correspondência entre nossas concepções e a realidade. Como conseqüência, a conclusão do

argumento da distinção real deve ser postergada até a Sexta Meditação, quando que o que é

dito acerca de Deus e da verdade na Terceira, Quarta e Quinta Meditações terá restabelecido

aquela correspondência (ainda que restrita às concepções claras e distintas). Mas, se o que as

meditações posteriores à Segunda acrescentam às razões para a distinção real que ela contém

refere-se à existência de um Deus veraz cujo papel consiste em assegurar que as coisas

mesmas estejam dispostas conforme as concepções claras e distintas que temos delas, a

ressalva feita por Descartes, embora exima essa meditação de fornecer um conhecimento

acerca da essência da alma ela mesma, não deixa de compeli-la a fornecer uma concepção da

alma que, uma vez validada, poderá assegurar a distinção real. Em outras palavras, se, por um

lado, sem que a veracidade divina confira validade objetiva às nossas concepções acerca da

natureza da alma, nada se pode afirmar acerca dessa natureza ela mesma, por outro lado, sem

uma concepção da alma com exclusão do corpo, de nada adiantará, para a distinção real, que a

274Mesland, 2 de maio de 1644; CSMK, 236; AT IV, 120.
275Quartas Respostas; CSM II, 159; AT VII, 226.
276 Nessa passagem, Descartes negligencia o fato de que a distinção real requer ainda uma concepção distinta da

natureza corpórea, a qual se forma parte na Segunda, parte na Quinta Meditação; a fim de evitar desvios 
colaterais ao ponto que pretendemos destacar, também nós o negligenciaremos.
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veracidade divina confira validade às nossas percepções. Enfim, a despeito do tempo verbal

empregado (futuro do pretérito em 'deveria'), a passagem citada mostra, por dedução, que tudo

o que a Sexta Meditação conclui acerca da alma a Segunda deve ser capaz de incluir em nossa

concepção dela, como aquela conclui que a alma é uma substância não corpórea, esta deve ser

capaz de fazer-nos concebê-la como não extensa, isto é, de fazer-nos pensá-la com exclusão

da extensão.277

Em resposta às contra-objeções de Gassendi (endereçada a Clerselier), entretanto,

Descartes parece voltar atrás e contrariar a expectativa gerada pela resposta a Arnauld:

“Afirmei em um lugar que, enquanto a alma duvida da existência de todas as coisas
materiais, ela conhece a si mesma praecise tantum – 'apenas em sentido estrito' – como uma
substância imaterial; […] por estas palavras ‘apenas em sentido estrito’ não significo de
maneira alguma uma inteira exclusão ou negação, mas apenas uma abstração das coisas
materiais”278.

O lugar mencionado por Descartes é o §7 da Segunda Meditação, no qual, após haver

depurado sua antiga concepção de si mesmo, dela suprimindo tudo o que é dubitável, o sujeito

que acabara de descobrir-se existente conclui nada ser, “falando precisamente”, senão uma

coisa que pensa. Embora essa conclusão marque o início do desenvolvimento da concepção

da alma como uma coisa pensante e inextensa, Descartes esclarece a Gassendi que, nesse

momento, ainda que a extensão não esteja incluída na concepção da alma, ela também não

está excluída dessa concepção, sendo apenas, em virtude de sua dubitabilidade, posta de lado,

isto é, abstraída. Mas, se a partir da abstração apenas pode ser construído um argumento

“negativo e inválido” em favor da distinção real e se, na Segunda Meditação, não se faz mais

do que abstrair da alma o que é corpóreo, então algo além da validação das concepções claras

e distintas é requerido para que se conclua o argumento da distinção real. O confronto entre as

respostas a Arnauld e a Gassendi, portanto, manifesta a hesitação de Descartes em relação ao

aporte da Segunda Meditação: trata-se da concepção da alma com exclusão do que é corpóreo,

isto é, o sujeito meditativo nota que nada além do pensamento pertence à sua essência; ou da

concepção da alma abstração feita do que é corpóreo, ou seja, o sujeito meditativo não nota se

algo além do pensamento pertence à sua essência? No primeiro caso, cabe indagar o que

autoriza a exclusão; no segundo, o que resguarda Descartes da objeção de haver posto como

premissa do argumento da distinção real algo não provado previamente (pois a concepção da

277Note-se que, embora Descartes afirme que a Segunda Meditação, acrescida da prova de um Deus veraz, é 
suficiente para a distinção real, a maneira como ele descreve tal concepção na passagem citada não está 
inteiramente de acordo com essa visão. Ele mantém que “a mente pode ser entendida como uma coisa 
subsistente apesar do fato de nada pertencente ao corpo ser atribuído a ela”, essa descrição, contudo, é 
compatível com a concepção da mente com abstração do que é corpóreo, afinal, não ser atribuído não é o 
mesmo que ser excluído.

278Apêndice às Quintas Objeções e Respostas; CSM II, 276; AT IXA, 215.
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alma com exclusão do que é corpóreo, não alcançada na Segunda Meditação, é, no entanto,

suposta na Sexta); em ambos, por que Descartes parece hesitar entre um e outro.

Eis o meio de reconhecimento de uma abstração: “Quando coisas estão separadas

apenas por uma abstração mental, vós não podeis deixar de notar sua conjunção ou união

quando as considerais conjuntamente”279; por contraposição, quando as consideramos

conjuntamente sem que seja notada sua conjunção ou união, as coisas estão separadas por

exclusão. A consideração conjunta do pensamento e da extensão sem que seja notada sua

conjunção ou união é precisamente o que ocorre na Segunda Meditação. Nela, após

empenhar-se em descobrir mais claramente o que é e concluir ser apenas uma coisa que

pensa, o eu que está certo de que é indaga-se: “E que mais?”. Nesse momento, ao mesmo

tempo em que está ciente de ser uma coisa pensante o eu evoca uma série de elementos

corpóreos280, mas, no entanto, conclui ser muito certo “que essa noção e conhecimento de

mim mesmo, assim precisamente tomada, não depende em nada das coisas cuja existência não

me é ainda conhecida”. O pensamento e a extensão, portanto, não estão separados por

abstração, mas por exclusão, pois foram pensados conjuntamente sem que se revelasse

qualquer conexão entre eles. Porém, no intervalo que permeia aquela indagação (“E que

mais?”) e aquela conclusão (acerca da concepção de mim mesmo), a interpretação proposta

parece ser refutada pela resposta dada à questão de se pode ocorrer que as coisas

supostamente inexistentes não sejam efetivamente diferentes da coisa pensante. Eis a resposta

problemática: “Nada sei”; ora, estando já postas as condições da exclusão não seria de se

esperar que estivesse também já rechaçada a possibilidade que Descartes, no entanto, insiste

em manter aberta? A frustração dessa expectativa pode ser acomodada pela ressalva feita a

Arnauld: nesse ponto da ordem das razões em que a ligação entre o concebido e o real (ou

extramental) encontra-se rompida pela dúvida, nada pode ser conhecido acerca da coisa

pensante e das coisas corpóreas elas mesmas, conseqüentemente, pode ocorrer que elas não

sejam efetivamente diferentes. A exclusão, contudo, se confirma na e se confina à

independência da noção de pensamento relativamente à noção de extensão.

O parágrafo precedente responde à primeira indagação: a exclusão é autorizada pela

ausência de uma conexão percebida entre o que é excluído e aquilo de que ele é excluído

quando pensados simultaneamente. Ao respondê-la, ele nos exime da segunda: se a Segunda

Meditação de fato instancia o procedimento requerido para a exclusão, é escusado enfrentar a

279Launay, 22 de jul. de 1641; CSMK, 188; AT III, 421.
280Embora elementos congêneres tenham sido anteriormente evocados na mesma meditação, eles o foram 

apenas para salientar que, em virtude da dúvida a que estão submetidos, eles não servem ao conhecimento do 
que é o eu.
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objeção que emerge da hipótese de que ela não o faz. Mas, se é assim, por que Descartes

escreve a Gassendi que não se trata, nessa meditação, de uma inteira negação ou exclusão,

mas apenas de uma abstração? Ao menos duas diferentes observações provêem alguma

resposta. Primeira, a declaração de Descartes se refere a um ponto específico da Segunda

Meditação, aquele em que a coisa existente se reconhece pela primeira vez de maneira

explícita como pensante, ao passo que o que permitiria a exclusão ocorre logo após esse

ponto, quando a coisa existente, concebendo a si mesma como pensante, investiga ao mesmo

tempo se não seria algo mais. Segunda, o que Descartes nega é que tenha havido uma

“inteira” negação ou exclusão, o que sugere que tenha havido alguma. Assim, é possível

compreender a réplica de Descartes a Gassendi como afirmando que, embora tenha havido

alguma exclusão, ela não foi inteira ou completa em virtude da ignorância quanto à

veracidade divina, a qual impediu que fossem extraídas as conseqüências ontológicas que

integralizariam a exclusão, sem o que ela é tão ontologicamente inofensiva quanto a

abstração. Respalda essa interpretação a afinidade entre ela e as palavras de Descartes no

Prefácio ao Leitor que antecede a versão latina das Meditações: “não estava em minha

intenção fazer essas exclusões de maneira a corresponder à verdade atual das coisas (com a

qual eu não estou lidando nesse estágio), mas meramente de maneira a corresponder à minha

própria percepção”281.

Por fim, a aparência de hesitação, objeto da terceira indagação posta acima, advém,

conjecturamos, do aspecto negativo presente tanto na operação de abstração quanto na etapa

intermediária da operação de exclusão. Abstrair uma coisa da outra é pensar uma e não pensar

a outra; para excluir uma coisa da outra, é preciso pensar ambas e não pensar a conjunção ou

união entre elas. Assim, quando se diz, por exemplo, que não notamos no conceito da alma

nada além do pensamento ou que não se está consciente de algo mais pertencer a ela, pode-se

estar remetendo tanto à abstração, na qual a extensão não é pensada, quanto a certo momento

da exclusão, no qual ambos são pensados mas a conjunção entre eles não o é. A primeira

alternativa produz uma conseqüência problemática para o argumento da distinção real, que se

valeria da ambigüidade da premissa de que a alma pode ser concebida sem o corpo, oscilando

entre seu sentido fraco (atinente à abstração) e seu sentido forte (atinente à exclusão)

conforme a conveniência. Mais precisamente, tomando-a em seu sentido fraco ao estabelecê-

la (na Segunda Meditação) e em seu sentido forte ao estabelecer, a partir dela, a distinção real

(na Sexta Meditação). A segunda alternativa, por seu turno, contribui para justificar a

confiança de Descartes em seguir-se “do fato de que eu não estou consciente de nada mais

281Prefácio ao Leitor; CSM II, 7; AT VII, 7-8.



154

pertencer à minha essência que nada mais de fato pertence a ela.”282. Pois, desde que o

antecedente suponha a concepção simultânea do pensamento e da extensão, ao invés de

simplesmente a abstração da extensão, ele será suficiente para a produção da conseqüência, já

que, como vimos, se a concepção simultânea de duas coisas não revela sua conjunção, então

uma pode ser excluída da outra.  

A retomada do argumento da distinção real nesta seção – em especial, de sua premissa

concernente à concepção da alma – não visa à reconstrução do argumento, como é presumível

pelo fato de aspectos importantes como o princípio de conceptibilidade e a concepção do

corpo como extenso e não-pensante, por exemplo, terem sido negligenciados. Ao invés disso,

ela visa a, balizando o alcance do procedimento adotado na Segunda Meditação, destacar o

que, estando além desse alcance, ficaria supostamente ao encargo da tese da unicidade do

atributo principal. A fim de balizá-lo, explicitamos a ambigüidade de uma das premissas do

argumento, ambigüidade que refletiria a diferença entre a abstração e a exclusão. O

tratamento dessa questão revelou que, na Segunda Meditação, Descartes faz mais do que

pensar alma sem pensar o corpo (ou o pensamento sem a extensão), a partir do que apenas se

extrairia um argumento negativo e inválido em favor da distinção real. Ele, no entanto, faz

menos do que é requerido para a conclusão de que a alma e o corpo são substâncias distintas,

mantêm Rozemond e Dutton. O que Descartes faz é simplesmente pensar ao mesmo tempo a

alma e o corpo e perceber que não se segue a isso a concepção da ligação de ambos. Ora, não

é plausível que um procedimento tão rudimentar e, a princípio, injustificado, baste, por si só,

para o estabelecimento do dualismo. Nas palavras de Rozemond: filósofos têm questionado se

o dualismo “pode ser estabelecido a priori por meio de uma experiência de pensamento do

tipo encontrado na Segunda Meditação”283; Dutton, por sua vez, se refere às “limitações do

argumento da exclusão”284. De acordo com esses intérpretes, a força, e também as limitações,

da experiência de pensamento proporcionada na Segunda Meditação advém da relação entre

modos e atributos principais (ou substâncias). Sua força: a visão de que, se há uma ligação

entre duas coisas, a concepção simultânea dessas coisas deve revelar tal ligação não é

arbitrária e não se assenta em qualquer razão enigmática, mas na dependência de um modo

relativamente a seu respectivo atributo principal, que se exprime epistemicamente no fato de

que a noção do modo envolve a noção do atributo e, assim, na impossibilidade de se negar do

modo o atributo. Com efeito, em carta a Gibeuf, Descartes exemplifica aquela visão

282Prefácio ao leitor; CSM II, 7; AT VII, 8.
283Rozemond, Marleen. Descartes's Dualism, p. 14.
284Dutton, Blake. Descartes's Dualism and the One Principal Attribute Rule, p. 401.
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justamente a partir de um modo, a figura, e de um atributo, a extensão285. Suas limitações:

sendo a relação modo/atributo o que justifica o poder daquela experiência de pensamento de

legitimar a exclusão, da alma, de qualquer elemento corpóreo, a exclusão não pode significar

mais do que a negação de que a alma seja um modo do corpo. Com efeito, nos Comentários

acerca de certo um programa, Descartes explicita a dependência modo/substância e remete à

Segunda Meditação para concluir que “se segue que a alma pode ser concebida por nós sem o

corpo e que, portanto, ela não é um modo dele.”286, no mesmo texto, poucas linhas adiante, ele

exprime a mesma conclusão em termos de atributos. Enfim, o que justifica a confiança de

Descartes no método da exclusão – a dependência modo/atributo – é também o que restringe a

conclusão que pode ser alcançada por meio dele: a alma exclui o corpo especificamente no

sentido de que ela não é um modo do corpo (ou o pensamento um modo da extensão). A

conclusão alcançada converte-se em premissa, contribuindo para a consecução de outra, que,

sob a perspectiva dos intérpretes sobrecitados, constituiria a última fronteira do método da

exclusão.

Se o pensamento não é um modo da extensão, ou ele pressupõe287 alguma outra

propriedade ou ele é um atributo principal. Se ele pressupõe alguma outra propriedade, a

propriedade pressuposta é uma propriedade corpórea ou uma propriedade também pressuposta

pela extensão ou, ainda, uma propriedade que não mantém qualquer relação de pressuposição

com a extensão (i.e., nem a pressupõe nem é por ela pressuposta). A tese de que a extensão é

o atributo principal do corpo elimina a primeira das três alternativas anteriores, pois, sendo

assim, todas as propriedades corpóreas pressupõem a extensão, de maneira que, pressupondo-

as, o pensamento pressuporia a extensão, o que é falso. Um procedimento semelhante àquele

que permitiu concluir que o pensamento não é um modo da extensão elimina a segunda

alternativa: como a concepção (clara e distinta) dos modos demanda a concepção do atributo

de que são modos, caso o pensamento e a extensão fossem modos de um mesmo atributo, a

concepção simultânea de ambos deveria revelá-lo. Por fim, se, de acordo com a terceira

alternativa, o pensamento pressupõe alguma propriedade dissociada da extensão, ele pode

ainda assim ser realmente distinto da extensão. Mas, como Descartes, embora não argumente

explicitamente contra essa alternativa, a recusa (vide a tese de que a noção de pensamento é

primitiva), também nós o faremos, do que se segue que o pensamento é um atributo principal.

Caso o leitor não queira acompanhar-nos nessa recusa, bastará ter em mente que o que se dirá

285Gibeuf, 19 de jan. de 1642; CSMK, 202; AT III, 475-476.
286Comentários acerca de certo um programa; CSM I, 298-299; AT VIIIB, 350-351.
287Usaremos aqui o termo 'pressupor' (e variantes) para a relação do modo com o atributo ou a substância que 

ele modifica.
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do pensamento tomado como atributo principal valeria igualmente para o atributo dissociado

da extensão do qual o pensamento seria modo.

Recapitulando, a controvérsia abstração vs. exclusão foi decidida em favor da última,

cujo alcance, contudo, mostrou-se limitado pelo próprio fundamento dessa operação; ainda

assim, do que foi concluído por meio dela, inferiu-se indiretamente que o pensamento é um

atributo principal. Concedamos o mesmo para a extensão: que ela é um atributo principal.

Neste ponto, estão já eliminadas algumas das maneiras pelas quais a alma e o corpo poderiam

ser a mesma substância, por exemplo, o pensamento sendo um modo da extensão ou a

extensão um modo do pensamento, a distinção real, entretanto, não pode ainda ser concluída

por restar a possibilidade de que a alma e o corpo sejam uma única substância com dois

atributos principais. Como eliminá-la? Segundo Rozemond e Dutton, eliminar a possibilidade

remanescente seria precisamente a função da tese da unicidade. Decerto, a tese da unicidade é

capaz de exercê-la, não se trata, porém, de determinar se ela é suficiente, mas de determinar

se ela é necessária para a distinção real. Para determiná-lo, convém pôr sob escrutínio duas

possibilidades: a de que o pensamento e a extensão constituam uma única substância e a de

que eles constituam uma mesma substância. A distinção real, na medida em que se traduz na

tese de que a alma e o corpo são substâncias diferentes, demanda a eliminação da primeira: se

são substâncias diferentes e, portanto, duas, seus atributos principais não podem constituir

uma única. Com a segunda, por sua vez, a distinção real pode bem conviver, desde que a

substância supostamente constituída pelos dois atributos principais seja uma substância

composta por duas substâncias. A tese da unicidade, na medida em que elimina ambas as

possibilidades, contém, portanto, algo de supérfluo para a distinção real: convocada para

mostrar que, se o pensamento e a extensão são atributos principais diversos, então a alma e o

corpo são substâncias diversas, a tese da unicidade vai além e mostra que a alma e o corpo

não podem compor uma terceira substância. O reconhecimento de que a tese da unicidade

excede a demanda do argumento da distinção real incita a busca por uma premissa mais

ajustada ao argumento. A busca redunda na hipótese de que há (ao menos) tantas substâncias

quanto há atributos principais, cujo mérito consiste justo em assegurar que, sendo o

pensamento e a extensão dois atributos principais, a alma e o corpo são duas substâncias, sem,

entretanto, comprometer-se com uma resposta acerca da viabilidade da composição de uma

terceira substância.288

288 A suficiência da hipótese proposta – e a conseqüente superfluidade da tese da unicidade –, sendo ignorada
por Dutton, é reconhecida por Rozemond (que, no entanto atém-se à tese da unicidade): “na medida em que seu
papel no argumento da distinção real está em jogo, a premissa do atributo é perfeitamente compatível com a
possibilidade de substâncias complexas. A premissa implica que quando há dois atributos principais, há duas
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A tese expressa na hipótese acima está presente, embora implicitamente, em ao menos

dois momentos das Quartas Respostas. No primeiro, Descartes afirma haver mostrado, na

Segunda Meditação, que a mente pode ser percebida não só distinta, mas também

completamente sem os atributos pelos quais reconhecemos que o corpo é uma substância289.

Ora, na Segunda Meditação, a mente é considerada apenas como uma coisa pensante; o

pensamento, portanto, é suficiente para que ela seja completamente percebida. Perceber

completamente algo não é percebê-lo exaustivamente (o que, aliás, como vimos na seção vi

do capítulo III, embora factível não é reconhecível), mas percebê-lo como uma coisa

completa290. Ser uma coisa completa, por sua vez, é “ser uma substância dotada das formas ou

atributos que me habilitam a reconhecer que ela é uma substância”291. O pensamento,

portanto, é suficiente para que a mente seja percebida como substância. Mas dir-se-ia: a

questão não é a de se perceber um atributo principal é perceber uma substância, mas a de se a

substância percebida por meio de um atributo principal é a mesma que percebemos por meio

de outro. Pois bem, a visão de que o atributo principal é suficiente para perceber uma coisa

como completa (e, por conseguinte, como substância) não é simplesmente a visão de que a

coisa por ele percebida pode ser completa. Em lugar disso, ela equivale à visão de que a coisa

percebida é completa, afinal, ao que tem o suficiente, nada falta e, se nada falta para a coisa

seja completa, ela é completa, ou seja, é uma substância. Logo, se à substância percebida por

meio de um atributo principal vier a unir-se outro atributo principal, constituindo com o

primeiro uma mesma substância, o produto da união será, ainda assim, um composto de duas

substâncias, cada qual completamente percebida por meio de seu respectivo atributo principal.

Em outras palavras, o ponto é que a cada atributo principal corresponde uma substância

completa (com o perdão do pleonasmo), que, por ser completa, não somente não demanda,

mas também não admite complementação, de maneira que qualquer outro atributo principal

que se lhe conjugue não será dela constitutivo.

Em outro momento das Quartas Respostas, lemos: “não há quem tenha alguma vez

percebido duas substâncias por meio de dois conceitos diferentes sem julgar que elas são

realmente distintas”292. À primeira vista, a afirmação de Descartes oscila entre a trivialidade e

a falsidade: se as pensamos como duas substâncias, é claro que a distinção entre elas é real;

substâncias. Mas isso é, em princípio, consistente com duas substâncias, como a mente e o corpo, comporem, por
sua vez, uma terceira substância.”
289Quartas Respostas; CSM II, 157; AT VII, 223.
290Note-se que a completude em pauta não conflita com a incompletude afirmada alhures  em virtude da 

equivocidade da noção de completude.
291Quartas Respostas; CSM II, 156; AT VII, 222.
292Quartas Respostas; CSM II 159; AT VII, 226.
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se, por outro lado, não sabemos tratar-se de duas substâncias, que elas sejam duas não se

segue do fato de as pensarmos por meio de conceitos diversos, afinal, não julgamos ser o

mesmo corpo movente e figurado? E não pensamos assim a mesma substância sob os

conceitos diversos de movimento e de figura? A passagem citada pode, contudo, ser

compreendida à luz da tese do conhecimento mediato da substância, isto é, da tese de que a

conhecemos mediante suas propriedades, que, nas Quartas Respostas, é exposta em sua

radicalidade: “se subseqüentemente quiséssemos despojar a substância dos atributos por meio

dos quais a conhecemos, estaríamos destruindo todo o conhecimento que temos dela”293. A

tese do conhecimento mediato não é, portanto, somente a tese de que primeiro conhecemos

suas propriedades e depois a substância, ela é, mais do que isso, a tese de que o que

conhecemos da substância são somente suas propriedades. Não havendo um substrato

concebido independentemente de quaisquer propriedades ao qual elas são então atribuídas, a

atribuição de diferentes propriedades a um mesmo substrato depende de um critério que não

pode ser dado senão a partir de alguma propriedade. Em se tratando de propriedades que são

modos, aquelas concebidas mediante conceitos diversos são unificadas em virtude de estes

incluírem um mesmo conceito comum, o conceito de um atributo que é, por isso mesmo,

denominado principal. Em se tratando de propriedades que são atributos principais, no

entanto, tal conexão não se verifica, de maneira que, não havendo razão para julgar que é o

mesmo o que não concebemos senão por meio de conceitos de atributos inteiramente

diferentes, julgamos, pela própria diversidade dos conceitos, tratarem-se de substâncias

realmente distintas. Os “conceitos diferentes” aos quais se refere Descartes são, pois,

conceitos de atributos principais, a passagem sobrecitada correspondendo exatamente à

hipótese aventada.294

O fato de que, parafraseando Descartes, “não há quem tenha alguma vez percebido

duas substâncias por meio de dois atributos principais diferentes sem julgar que elas são

293Quartas Respostas; CSM II, 156; AT VII, 222.
294Este parágrafo baseia-se na seguinte passagem das Terceiras Objeções e Respostas: “Mas nós não chegamos 

a conhecer uma substância imediatamente, por estarmos conscientes da substância ela mesma; chegamos a 
conhecê-la somente por ela ser o sujeito de certos atos. Portanto, é perfeitamente razoável, e de fato 
sancionado pelo uso, usarmos diferentes nomes para substâncias que reconhecemos como sendo sujeitos de 
atos ou acidentes muito diferentes. […] há certos atos que denominamos 'corpóreos', como tamanho, figura, 
movimento e todos os outros que não podem ser pensados separados da extensão local; e usamos o termo 
'corpo' para nos referirmos à substância na qual eles inerem. Não pode ser suposto que uma substância é o 
sujeito da figura e outra é o sujeito do movimento local, etc., pois todos esses atos caem sob o conceito 
comum de extensão.”; após declarações análogas em relação à mente, Descartes os compara - pensamento e 
extensão - e conclui: “atos do pensamento não têm nada em comum com atos corpóreos, e o pensamento, que
é o conceito comum sob o qual eles caem, é diferente em tipo da extensão, que é o conceito comum dos atos 
corpóreos. Uma vez que tenhamos formado dois conceitos distintos dessas duas substâncias, é fácil, como 
base no que é dito na Sexta Meditação, estabelecer se elas são uma e mesma ou diferentes.” (CSM II, 124; 
AT VII, 176.)
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realmente distintas” mostra que a dificuldade, na verdade, não está em inferir da tese de que

pensamento e extensão são atributos principais diferentes que a alma e o corpo são realmente

distintos, como parece pensar Dutton. A dificuldade está, inversamente, em reconhecer a

existência de uma unidade composta pela alma e pelo corpo, já que, ao contrário do que

ocorre em se tratando de modos, não há um mesmo conceito incluso nos conceitos de

pensamento e extensão pelo qual a apreenderíamos. Sob a perspectiva da interpretação

desenvolvida, sobretudo, nos capítulos III e IV desta tese, a apreensão dessa unidade dar-se-

ia, ao invés de pela percepção de uma inclusão ou intersecção conceitual entre a alma e o

corpo, a partir de uma experiência cuja ocorrência a supõe – a experiência sensível. E, mais

do que isso, a unidade assim apreendida caracterizar-se-ia como não puramente acidental em

virtude da descoberta de um sentido de incompletude não refratário à completude definitória

da substância.

Por fim, reiterando, para a distinção real basta isto: que, pensando dois atributos

principais, tenhamos encontrado (ao menos) duas substâncias. E por que seria de outra forma,

se a idéia de um atributo principal exibe objetivamente o que a substância, por ser substância,

contém formalmente? Assim como a substância em nada inere, a idéia do atributo nada

pressupõe; assim como os modos inerem na substância, as idéias de modos pressupõem a

idéia do atributo; assim como a substância é a unidade que permanece sob a multiplicidade

dos modos, a idéia do atributo, estando contida nas idéias dos diferentes modos, revela a

unidade entre eles. Por isso, pensar um atributo principal é pensar uma substância completa e

pensar dois atributos principais é pensar duas substâncias. Por isso também, alcançada a

conclusão de que pensamento e extensão são dois atributos principais, a distinção real se

segue sem a necessidade de recurso à tese da unicidade.

5.2 O atributo principal: oposição e identidade

Em conformidade com a visão de que o argumento da distinção real prescinde da tese

da unicidade, Descartes, em geral, a omite em suas exposições do argumento. Nos

Comentários, porém, ele lança mão de uma premissa capaz de justificá-la e o faz justo para

redargüir a uma objeção de Regius semelhante àquela que ensejaria a introdução da tese da

unicidade como premissa da distinção real. Eis a objeção:

se “pensamento e extensão são atributos que estão presentes em certas substâncias como
em sujeitos, então, como esses atributos não são opostos, mas apenas diferentes, não há
razão pela qual a mente não deveria ser um tipo de atributo coexistente com a extensão no
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mesmo sujeito, embora um atributo não esteja contido no conceito do outro.”295

Ou seja, Regius reconhece a independência conceitual entre os atributos, mas recusa essa

independência como razão suficiente da distinção real. Para isso, ele se apóia em duas

premissas: “pensamento e extensão são atributos que estão presentes em certas substâncias

como em sujeitos” e “esses atributos não são opostos, mas apenas diferentes”. Em sua réplica,

Descartes qualifica a primeira e nega a segunda. Ambas serão temas desta seção, de início,

contudo, atenhamo-nos à segunda, acerca da qual escreve Descartes:

“quando a questão concerne a atributos que constituem a essência de algumas substâncias,
não pode haver maior oposição entre eles do que o fato de serem diferentes; e quando ele
[Regius] reconhece que um atributo é diferente do outro, isso equivale a dizer que um
atributo não é o outro; mas 'ser' e 'não ser' são contrários”296

A negação da segunda premissa é nítida, menos nítida é a razão que a justifica. Malgrado a

preocupação em não confundir em geral alteridade e oposição, evidenciada pela restrição a

“atributos que constituem a essência de algumas substâncias”, Descartes não explicita qual a

especificidade desses atributos que faz com que, nesse caso, ser diferente implique ser

contrário. Ainda, parafraseando Descartes, poder-se-ia objetar que, igualmente, quando se

reconhece que um modo é diferente do outro, isso equivale a dizer que um modo não é o

outro; mas 'ser' e 'não ser' são contrários. A omissão de Descartes torna a razão da

contrariedade dos atributos objeto de conjectura.

Embora a especificidade buscada pareça concernir a atributos principais enquanto tais,

Dutton propõe situá-la em características particulares dos dois únicos atributos principais

explicitamente nomeados por Descartes e especialmente relevantes no contexto dos

Comentários: o pensamento e a extensão, cujas características contrárias capazes de justificar

a tese da unicidade seriam a indivisibilidade e a divisibilidade, respectivamente. A hipótese é

respaldada por esta passagem da Sinopse:

“E, na mesma [meditação], também isso [a distinção real] se confirma, pelo fato de não
concebermos qualquer corpo senão como divisível, ao passo que o espírito ou a alma do
homem não se pode conceber senão como indivisível […] de sorte que suas naturezas não
são somente reconhecidas como distintas, porém mesmo, de alguma maneira, como
contrárias.”297

Por um lado, o retorno às Meditações para a fundamentação da contrariedade, e,

conseqüentemente, da tese da unicidade, tem o mérito de mostrar que essa tese estava desde

então operante, ainda que implicitamente. Por outro lado, entretanto, que a oposição entre o

divisível e o indivisível tenha sido introduzida por Descartes como razão secundária em favor

295Comentários acerca de um certo programa; CSM I, 294; AT VIIIB, 342-343.
296Comentários acerca de um certo programa; CSM I, 298; AT VIIIB, 349.
297Sinopse; CSM II, 9-10; AT VII, 13.
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da distinção real, como evidencia o trecho “também isso se confirma”, mostra que, se tal

oposição é o que justifica a tese da unicidade, essa tese não é, de fato, necessária para aquela

distinção, conforme argumentamos. Com isso, reduz-se o mérito da hipótese, uma vez que a

presença da tese da unicidade nas Meditações é tão menos importante quanto menos central

ela é.

À parte o fato de a hipótese de Dutton contrariar sua própria interpretação do nexo

entre a tese da unicidade e a distinção real, ela, embora ineficaz em demonstrar a centralidade

daquela tese, pode ser eficaz em fundamentá-la. Mesmo sob esse aspecto, porém, recaem

sobre a hipótese em questão ao menos três objeções, engendradas, em parte, por Dutton ele

mesmo. As duas primeiras, acessórias, por basearem-se em premissas controversas, contestam

a contrariedade entre a alma e o corpo (ou entre seus atributos principais) mediante a

contestação da divisibilidade do último, quer considerado enquanto corpo, quer enquanto

corpo passível de unir-se à alma. Ambas, na medida em que recorrem a questões dispersas

nesta tese contribuem para revelar algumas repercussões mútuas entre suas diferentes partes.

A terceira e principal objeção concede a contrariedade quanto à divisibilidade, mas contesta

que ela possa fundamentar, sem petição de princípio, a tese da unicidade.

A primeira objeção parte do monismo, do qual se segue, como vimos no capítulo I,

seção ii, a indivisibilidade do corpo enquanto substância. A divisibilidade do corpo e a

indivisibilidade da alma não seriam, portanto, contrárias, pois concerniriam a aspectos

diversos: a primeira só poderia concernir à divisão em modos, ao passo que a segunda

concerniria à divisão em substâncias. Para equipará-las quanto ao aspecto, perfazendo assim a

contrariedade, seria preciso a tese da indivisibilidade da alma em modos, que é, no entanto,

manifestamente falsa. O monismo, contudo, tendo sido anteriormente criticado, não pode ser

agora convenientemente perfilhado, de maneira que essa objeção, na medida em que o toma

como pressuposto, não é uma objeção disponível. Se é correta, no entanto, ela mostra que

assumir o monismo como argumento contrário à tese de uma terceira substância implica

deixar a descoberto outro argumento contrário à mesma tese, na medida em que implica

subtrair à unicidade a contrariedade que a justificaria.

A segunda objeção põe como pólos da contrariedade não simplesmente a alma e o

corpo, mas a alma e certo corpo, qual seja, o corpo passível de unir-se à alma, pois, em

relação aos demais corpos, a questão do status ontológico do composto sequer se colocaria,

visto não haver composição possível. Entretanto, este corpo relativamente ao qual a

contrariedade deveria, sobretudo, se estabelecer é dito “uno e de alguma forma indivisível”298,

298Paixões da Alma, Primeira Parte, §30; CSM I, 339; AT XI, 351.
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como vimos no capítulo III, seção vii. Assim, a contrariedade parece ser mitigada justo

quando deveria impor-se com mais força.

Por fim, a terceira objeção remonta à razão da indivisibilidade da alma para concluir

que a contrariedade quanto à divisibilidade entre ela e corpo não é capaz de fundar a tese da

unicidade sem circularidade. Em resposta a Burman, Descartes afirma que, embora extenso e

divisível em relação à duração, o pensamento não é divisível em relação à natureza porque

“sua natureza permanece inextensa”299. O que é pensante, portanto, é espacialmente

indivisível na medida em que é pensamente, pois o pensamento é inextenso. A princípio,

porém, nada obsta a que o que é pensamente seja, além disso, também extenso e, por

conseguinte, espacialmente divisível na medida em que é extenso, a despeito de o pensamento

permanecer em si mesmo espacialmente indivisível. Em outras palavras, se a indivisibilidade

da substância pensante é uma conseqüência de o pensamento não ser espacialmente extenso, a

substância não será refratária à divisibilidade (espacial) a menos que o pensamento seja

refratário à extensão, no sentido de não poder com ela coexistir na mesma substância; tal

condição, porém, é precisamente o que deveria estar no lugar da conclusão. Ainda de outro

modo, a relação pensamento/extensão não está fundada na relação indivisível/divisível, mas o

contrário.

Reencetemos por um novo ponto de partida a análise da justificativa para a tese da

unicidade, caminho antes postergado não por ser menos promissor, mas por ser menos

ostensivo, uma vez que revolve o fundo da metafísica cartesiana. Como vimos, a objeção de

Regius apóia-se em duas premissas: na de que o pensamento e a extensão estão nas

substâncias como em sujeitos e na de que não há oposição entre eles. A linha de investigação

anterior concentrou-se, em vão, na negação da segunda, ignorando a primeira. Diversamente,

a linha de investigação percorrida por Ethel Rocha lança mão da retificação cartesiana da

primeira para explicar o que estaria por trás da negação da segunda. Este é o breve comentário

de Descartes acerca da primeira premissa: “Mas não afirmei que esses atributos [pensamento

e extensão] estão presentes nas substâncias como em sujeitos distintos deles”300. Ethel

interpreta a negação ou, ao menos, o descompromisso de Descartes com a visão de que

atributos principais estão nas substâncias como em sujeitos distintos deles como a afirmação

de que esses atributos são idênticos às substâncias, nada havendo nelas além ou aquém

deles301. O comentário citado reiteraria, pois, o que fora afirmado nos Princípios: “O

pensamento e a extensão podem ser considerados como constituindo a natureza da substância

299Conversa com Burman; CSMK, 335; AT V, 148.
300Comentários acerca de certo um programa; CSM I, 297; AT VIIIB, 348.
301Rocha, Ethel. Dualismo, substância e atributo essencial no sistema cartesiano, p. 102-103.
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inteligente e a da corpórea; e, assim, não devem ser concebidos de outro modo senão como a

própria substância inteligente e a substância extensa, isto é como a mente e o corpo [...]”302.

Essa interpretação tem o mérito de elucidar aspectos obscuros da resposta de Descartes a

Regius. Partindo dela, compreendermos, por exemplo, qual é a especificidade dos atributos

principais que faz com que, nesse caso, diferença implique oposição: ao contrário dos modos,

eles são idênticos às substâncias, de maneira que diferentes modos podem ser referidos à

mesma substância, mas cada atributo principal é uma substância diferente da substância

inteiramente constituída por outro atributo principal, nunca havendo dois desses atributos na

mesma substância. Ainda, partindo dela, compreendemos também a intrincada formulação

cartesiana da contrariedade entre atributos principais em termos da contrariedade entre ser e

não ser: se o atributo principal é a substância, supor dois desses atributos na mesma

substância é ou bem supor que a substância é ela e é outra, ou seja, que ela é e não é ela

mesma ou bem supor que aqueles dois atributos são o mesmo, ou seja, que eles são e não são

dois.

A interpretação acima, em que pesem o seu poder explicativo e a coesão que ela

confere à resposta de Descartes, não se assenta sobre fundamento inteiramente sólido. De

início, atrai atenção a incongruência entre a identificação substância/atributo principal e a

própria designação 'atributo', comumente empregada para se referir não ao sujeito, mas àquilo

que lhe é atribuído. Mais do que de uma incongruência relativa ao uso comum, trata-se de

uma incongruência relativa à própria acepção cartesiana do termo, por duas vezes explicitada

em contraste com a acepção de ‘modo’. Nos Princípios, lemos:

“E aqui, de fato, entendo por modos exatamente o mesmo que entendi alhures por atributos,
ou qualidades. Mas, quando considero que a substância é por eles afetada, ou alterada, eu os
chamo modos [...], quando levo em conta de maneira mais geral tão-somente que estão na
substância, chamo-os de atributos.”303.

Visão semelhante parece ser expressa, em outras palavras, na réplica a Regius:

“Devemos ter cuidado aqui para não entender a palavra ‘atributo’ como significando
simplesmente ‘modo’, pois denominamos um ‘atributo’ o que quer que reconheçamos
como sendo naturalmente atribuível a algo, quer seja um modo que é suscetível de alteração
ou a essência absolutamente imutável da coisa em questão.”304.

Ambas as passagens aludem à confusão entre modo e atributo, a primeira, ao reconhecer a

assimilação, alhures, do que se entende por cada um, a segunda, ao advertir contra tal

assimilação. Ambas parecem pôr, de um lado, o atributo e, de outro, a substância na qual ele

está, a primeira, ou a coisa à qual ele pode ser atribuído, a segunda. Ambas distinguem modo

302Princípios, parte I, §63; CSM I , 215; AT VIIIA, 30-31.
303Princípios, parte I, §56; CSM I , 211; AT VIIIA, 26.
304Comentários acerca de certo um programa; CSM I, 297; AT VIIIB, 348.
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e atributo por meio da caracterização do primeiro pela alteração e do atributo, na medida em

que se diferencia do modo, pela imutabilidade, o que, na seqüência dos dois textos, evidencia-

se pela conclusão de que em Deus, por sua imutabilidade, não há modos, mas apenas

atributos. A não-identidade do atributo principal e da substância é diretamente sugerida pela

definição de atributo não como a própria substância, mas como algo que nela está ou a ela é

atribuído. Indiretamente, o mesmo é sugerido pelo aparente uso de atributo como gênero que

subsumiria modos e atributos em sentido estrito, uso evidenciado, na primeira passagem, pela

referência à generalidade do termo (“quando levo em conta de maneira mais geral [...]”) e, na

segunda, pela afirmação de que 'atributo' não significa “simplesmente” modo, mas tudo o que

é atribuível a algo, quer suscetível de alteração,  quer  imutável. Mas se tanto modos quanto

atributos (em sentido estrito) são diferentes tipos de atributo (em sentido lato), o que,

conjecturamos, enseja a confusão que Descartes reconhece e contra a qual adverte, é porque

há neles algo de comum e algo de diverso. O que, sendo comum, faz de ambos atributos (em

sentido lato) é, presumivelmente, o fato de ambos estarem na e, por conseguinte, poderem ser

atribuídos à substância; o que, sendo diverso, faz deles diferentes tipos, é a oposição quanto à

mutabilidade, como Descartes parece enfatizar nos textos ora em discussão. Assim, ao

precisar a noção de atributo contrastando-a a de modo, Descartes parece afastar-se da visão de

que o atributo principal e a substância coincidem inteiramente, pois, por um lado, iguala

atributo e modo quanto a ambos “estarem na” e serem atribuídos à substância e, por outro

lado, em lugar de centrar a distinção entre eles  na suposta identidade que o atributo, mas não

o modo, manteria com a substância, centra essa distinção na mutabilidade. Poder-se-ia

protestar que a tese da identidade não versa sobre atributos em geral, ainda que em sentido

estrito, mas sobre o atributo principal. Porém, se Descartes não foi leviano ao cunhar a

expressão “atributo principal”, como supomos que ele não foi ao chamar “atributo” tanto

modos quanto atributos imutáveis, o atributo principal é, também ele, um atributo e, como tal,

embora possa guardar suas idiossincrasias, não pode afrontar a noção de atributo, que

concerne a algo que está na substância, ao invés de à própria substância, diretamente.

É verdade que Descartes, por vezes, usa intercambiavelmente os termos “pensamento” e

“mente”; por outro lado, é também verdade que há textos nos quais a ênfase é dada à

relatividade ontológica do atributo principal à substância. Para um rol exemplificativo destes,

valemo-nos de alguns coligidos por Alquié305. Na Segunda Meditação, Descartes descreve a

relação entre mim e o pensamento como sendo a de pertencimento deste a mim: “o

305Alquié, M. F. Expérience Ontologique et Déduction Systématique dans la Constitution de la Métaphysique 
de Descartes, p. 32-57.
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pensamento é um atributo que me pertence; só ele não pode ser separado de mim”306, parece,

assim, haver, de um lado, o eu, sujeito substancial, e, de outro, o pensamento, atributo que

convém ao sujeito que eu sou, a inseparabilidade afirmada na seqüência, por sua vez,

assinalaria a imutabilidade do pensamento relativamente a mim, o que permitiria caracterizá-

lo como atributo stricto sensu. Em contrário, na mesma meditação, apenas poucas linhas

adiante, Descartes assimila a coisa que pensa a um espírito, um entendimento, um intelecto ou

uma razão, ensejando a interpretação de que, ciente da aparente distinção antes insinuada, ele

agora a corrige, identificando o sujeito substancial ao pensamento. Quando, no entanto,

Hobbes o interpela acerca dessa passagem, contestando a identificação da coisa que pensa ao

pensamento ou da coisa que entende ao intelecto, Descartes, ao invés de pôr-se a defendê-la,

reconhecendo como sua a posição contestada, nega tê-los identificado e esclarece que, na

passagem em questão, era sua intenção referir-se à coisa que possui aquela faculdade307. A

relatividade ontológica do atributo principal à substância está também expressa na definição

da mente ou espírito como “a substância em que reside imediatamente o pensamento” e do

corpo como “a substância que é o sujeito imediato da extensão”308, na Exposição Geométrica.

O mesmo reaparece nos Princípios, por exemplo, quando da declaração de que há contradição

em conceber “a extensão separada da substância que é extensa; pois, como afirmei repetidas

vezes, o nada não pode possuir nenhuma extensão”309, uma platitude, caso a extensão fosse

idêntica à substância que é extensa. Por fim, a presença de algo mais do que o atributo

principal na constituição da substância parece estar suposta na afirmação de que “entendemos

a substância extensa ou a substância pensante mais facilmente do que a substância tomada

isoladamente, deixando de lado que pense ou seja extensa”310, pois, apesar de, sendo

inseparável do atributo principal, a substância ser menos facilmente concebida se ele é posto

de lado, parece ainda restar algo quando o pomos de lado. Curiosamente, essa afirmação se

segue a o que seria a expressão mais ostensiva da identidade da substância e do atributo

principal, incitando-nos a reinterpretá-la. Afirmar que o pensamento e a extensão devem ser

concebidos como a própria substância pensante e a substância extensa pode não ser o mesmo

que afirmar a identidade do pensamento e da substância pensante (e da extensão e da

substância extensa), se isso significa que nada há na substância “além ou aquém” do atributo

principal, pois, sendo a própria substância, ele pode não ser toda a substância. Analogamente,

afirmar que o atributo principal não está na substância como em um sujeito distinto dela pode

306Segunda Meditação, §7; CSM II, 18; AT VII, 27.
307Terceiras Objeções e Respostas; CSM II, 122-123; AT VII, 172 e 174.
308Exposição Geométrica, definições VI e VII; CSM II, 114; AT VII, 162.
309Princípios, parte II, §18; CSM I, 230-231; AT VIIIA, 50.
310Princípios, parte I, §63; CSM I, 215; ATVIIIA, 31.
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não ser o mesmo que afirmar a identidade entre eles, pois, não sendo dela distinto, o atributo

pode, no entanto, não esgotá-la.

Parece também contrariar a coincidência plena do atributo principal e da substância a

tese, evocada na seção anterior, do conhecimento mediato da substância: 

“a substância não pode vir a ser reconhecida simplesmente por ser uma coisa existente [...]
Mas facilmente a reconhecemos a partir de qualquer um de seus atributos, mediante aquela
noção comum segundo a qual o nada não tem quaisquer atributos [...].311

Se a substância é conhecida por “qualquer” de seus atributos, atributo principal incluso, e se o

conhecimento que temos dela é mediato, ou seja, se dá por meio de algo que não é a própria

substância, o atributo principal não é a própria substância. Em contrário, concedamos que,

talvez, ao referir-se a atributos, no plural, Descartes, a despeito da abrangência indicada por

“qualquer”,  pretendesse referir-se exclusivamente a modos. A tese do conhecimento mediato

poderia então ser compreendida como a tese de que mediante os modos conhecemos o

atributo principal, que é idêntico à substância. O atributo principal, ao invés de ser posto ao

lado dos atributos que, conforme a citada noção comum, requerem algo ao qual possam ser

atribuídos, deveria então ser tomado como o próprio algo do qual os demais são atributos. A

seqüência do texto, porém, parece ir de encontro a essa hipótese: “Com efeito, pelo fato de

percebermos que algum atributo está presente, concluímos que alguma coisa existente, ou

uma substância, à qual pode ser atribuído, também está necessariamente presente.”. Como

observa Valentim312, Descartes discrimina dois atos cognitivos que colaboram para o

conhecimento da substância: percebido o atributo, remonta-se, a partir dele, à substância, que

não é ela mesma, ao contrário do atributo, objeto de uma percepção, mas de uma conclusão. O

atributo principal, portanto, na medida em que é percebido ou concebido sob a forma de uma

noção primitiva, não equivale à substância, que não é de modo algum imediatamente

percebida ou concebida. Nas palavras de Descartes: “Nós somente as conhecemos [as

substâncias] percebendo certas formas ou atributos que, para existir, devem inerir em algo; e

denominamos a coisa na qual eles inerem uma 'substância'.”313. Ou seja, a substância não

apenas é conhecida mediante os atributos, mas apenas é conhecida mediante estes (“Nós

somente as conhecemos […]”), diferindo, sob esse aspecto, do atributo principal, que, mesmo

se vem a ser conhecido mediante os modos, parece poder, por fim, dispensar a mediação

destes, deixando-se apreender pelo entendimento por uma noção primitiva.

Neste ponto, o leitor provavelmente acusará, entre as razões contrárias à identificação

311Princípios, parte I, §52; CSM I, 210 ; ATVIIIA, 25.
312Valentim, Marco Antônio. Substância e objeto: a ontologia cartesiana, p. 201.
313Quartas Respostas; CSM II, 156; AT VII, 222.
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da substância ao atributo principal, a seguinte tensão: primeiramente, para dar conta das duas

passagens que endossariam essa identificação, conjecturamos uma complexidade na

constituição da substância, entidade que encerraria, por hipótese, algo além do atributo

principal; ao tratar do caráter mediato do conhecimento da substância, contudo, restringimos

tacitamente a substância a algo além do atributo principal. A tensão produzida pelo confronto

desses dois aspectos reflete o fato de haver diferentes maneiras de se “tomar” a substância,

que é evidenciado pela qualificação “precisamente tomada” neste trecho da definição V da

Exposição Geométrica: 

“não possuímos outra idéia da substância precisamente tomada, salvo que é uma coisa na
qual existe formal, ou eminentemente, aquilo que concebemos, ou aquilo que está
objetivamente em alguma de nossas idéias, visto que a luz natural nos ensina que o nada
não pode ter nenhum atributo real”314.

Se a qualificação destacada não é vã, deve haver outra maneira segundo a qual a substância

pode ser tomada, maneira que, por oposição à primeira, precisa, deve ser dilatada

relativamente a ela e, assim, incluir o atributo principal do qual a substância é inseparável e

pelo qual a conhecemos.

A definição V parece também estar na origem da tese do conhecimento mediato315, não

sendo casual a referência, em ambos os contextos, à mesma noção comum – de que o nada

não tem quaisquer atributos. Sob essa perspectiva, a ênfase recai sobre a noção de existência

formal, que, naquela definição, contrasta, por um lado, com a de existência eminente e, de

outro, com a de existência ou presença objetiva. O contraste entre existir formalmente e

existir eminentemente remete à imperfeição possível, inscrita no princípio de causalidade – a

causa deve possuir “ao menos” tanta realidade quanto o efeito, que pode, pois, decair em

relação à causa –, do que está objetivamente em nossas idéias. A substância é a coisa na qual

existe formal ou eminentemente o que concebemos na medida em que é a causa da realidade

objetiva presente em nossas idéias (ao menos daquela presente nas “primeiras e principais”

idéias). Sendo efeito, a realidade objetiva pode portar toda a realidade contida na substância,

que é causa, e, assim, existir formalmente nela ou decair em relação à causa (“as idéias são

em mim como quadros, ou imagens, que podem na verdade facilmente não conservar a

perfeição das coisas de onde foram tiradas [...]”316), e, assim, existir eminentemente nela,

como o menos excelente no mais excelente. O contraste entre existência formal e eminente

concerne, portanto, à quantidade de realidade ou perfeição do efeito em relação à causa. Por

314Exposição Geométrica, definição V; CSM II, 114; AT VIII, 161.
315As considerações que se seguirão acerca da definição V e da definição de substância dos Princípios baseiam-

se parcialmente nos trabalhos de Marco Antônio Valentim (Substância e objeto: a ontologia cartesiana, p. 
192-195 e 199) e de Michelle Beyssade (A dupla imperfeição da idéia segundo Descartes).

316Terceira Meditação, §17; CSM II, 29; AT VII, 42.
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outro lado, o contraste entre ser formal e ser objetivo concerne a maneiras de ser

qualitativamente diversas, ser fora do entendimento e ser por representação no entendimento

ou na idéia, de maneira que o efeito pode estar formal ou eminentemente na causa quer ela

possua realidade objetiva, quer possua realidade formal. Nesse sentido, a definição da

substância como a coisa na qual existe formalmente o que concebemos concede aos atributos

(i.e., ao que existe na substância) uma dupla maneira de ser: objetivamente nas idéias pelas

quais os concebemos e formalmente na substância. À própria substância, entretanto, a

definição V concede exclusivamente a existência formal, pois reduz sua idéia à idéia da coisa

na qual existe formalmente o que concebemos: “não possuímos outra idéia da substância

precisamente tomada [...]”. A Exposição Geométrica, portanto, define a substância, sujeito

por excelência, não somente em contraposição aos atributos que, para existir, devem existir

em um sujeito, mas também em contraposição à maneira de ser pela qual algo é no

entendimento. Justamente por não poder ser apreendida pelo entendimento como objeto de

uma idéia, a substância é conhecida sempre mediatamente.

Corrobora a visão de que a tese do conhecimento mediato constitui a contraparte

epistêmica da caracterização ontológica da substância a recorrência, nos Princípios, da

conjunção entre esses aspectos. Com efeito, é logo após explicar o que é a substancialidade tal

como convém à mente e ao corpo, e ainda no mesmo parágrafo, que Descartes introduz a tese

do conhecimento mediato. De um lado, como argumentamos no capítulo II, a noção de

independência por meio da qual a substância é definida se traduz na noção de perseidade, cujo

sentido varia em função da infinitude ou da finitude das entidades com as quais podemos

relacioná-la. De outro lado, além da imperfeição possível do efeito em relação à causa,

Descartes reconhece uma imperfeição constitutiva do ser objetivo – “por imperfeita que seja

essa maneira de ser pela qual uma coisa é objetivamente ou por representação no

entendimento por sua idéia [...]”317. Sendo uma maneira de ser no entendimento, o ser objetivo

é, nas palavras de Beyssade, “um ser em outro ser, inscrito na realidade formal de outro ser,

agarrado a outro ser e como que sustentado no seu ser por outro ser, dependente nisso desse

outro ser.”318. Eis então o porquê de a substância não comportar o ser objetivo: o que é por si

não é em outro. Assim como, em virtude da perseidade divina, ligada à infinitude, Deus não é

compreensível por nós por uma idéia, de maneira que o concebemos clara e distintamente

concebendo-o como uma coisa que não está encerrada nos limites do nosso entendimento

(nem em quaisquer limites); a perseidade, nas criaturas, faz do que existe por si uma coisa, ao

317Terceira Meditação, §17; CSM II, 29; AT VII, 41.
318Beyssade, Michelle. A dupla imperfeição da idéia segundo Descartes, p. 43-44.
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menos em parte, inapreensível como objeto de uma idéia, de maneira que concebemos clara e

distintamente as substâncias criadas quando as concebemos mediante o atributo, como

condicionante da existência formal deste. Em ambas – na substância infinita e nas finitas –, a

perseidade, embora não se relacione univocamente a cada uma, traz como conseqüência a

impossibilidade de abarcá-las inteiramente pelo entendimento; das substâncias finitas,

contudo, podemos conceber o atributo principal, em princípio, compreensível por um

entendimento finito, enquanto de Deus, se chegamos a conceber o atributo principal, sabemo-

lo, de antemão, incompreensível por nós. Mas se, na constituição da substância (finita), que se

subtrai aos limites do entendimento, o atributo corresponde ao que se dá como objeto de uma

idéia, é porque há uma diferença entre a substância e o atributo. Isso, contudo, não implica

que haja, na realidade, uma “substância precisamente tomada”, um puro sujeito despido de

propriedades, pois, se a substância não coincide inteiramente com o atributo, ela, por outro

lado, não pode ser dele realmente separada.

Se não por meio da oposição entre o divisível e o indivisível nem por meio da

identificação da substância ao atributo principal, como então compreender a resposta de

Descartes a Regius? Primeiramente, é preciso ter clareza da posição de Regius, contra a qual

Descartes se dirige e por contraposição à qual, por conseguinte, sua resposta deve ser

compreendida. A possibilidade que, segundo Regius, a luz natural da razão mantém aberta

(mas que é rechaçada pela Sagrada Escritura) é a de que “a mente seja uma substância ou um

modo de uma substância corpórea” ou de que a mente seja “um tipo de atributo coexistente

com a extensão em um mesmo sujeito”319. O que Descartes visa refutar não é, pois, a

possibilidade de um sujeito composto de dois atributos, pensamento e extensão, mas a

possibilidade da redução da mente a um modo do corpo ou da mente a um “tipo de atributo”;

em suas palavras: “Nosso autor [Regius], parece aqui haver tomado um homem como sendo

simplesmente um corpo, do qual a mente humana é um modo”320. É verdade que a segunda

formulação de Regius, de acordo com a qual a mente poderia ser “um tipo de atributo”, não

deixa claro se o que está sendo proposto é uma alteração do status ontológico da mente, que

de substância passaria a atributo, ou, ainda que imprecisamente, a coexistência do pensamento

(e não da mente) com a extensão no mesmo sujeito. A obscuridade da formulação é ainda

maior porque, como Descartes acusará em sua resposta, Regius falha em distinguir

precisamente modos e atributos, de maneira que por “um tipo de atributo” pode se estar a

signficar “um tipo de modo”. À proposta de que a mente poderia ser um atributo ou modo,

319Programa de Regius; CSM I, 294-295; AT VIIIB, 342-343.
320Comentários acerca de certo um programa; CSM I, 299; AT VIIIB, 351.
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Descartes se opõe mediante a alegação de que faz parte da natureza da mente ser uma

substância, se ela é uma substância, conjugada à alegação de que o próprio Regius admite

inavertidamente que ela o é, uma vez que admite a possibilidade de concebê-la sem o corpo.

À proposta de que o pensamento poderia coexistir com a extensão em um mesmo sujeito,

Descartes reage traçando um distinção entre sujeitos simples e compostos. São sujeitos

compostos os que possuem dois ou mais atributos, cada um dos quais pode ser concebido sem

o outro; são sujeitos simples os que não possuem atributos assim relacionados, ainda que

possuam uma multiplicidade de modos. Mas por que uma multiplicidade de atributos

caracteriza composição, ao passo que uma multiplicidade de modos não o faz? Porque

atributos diferentes, mas não modos diferentes, são opostos. A oposição entre atributos

diferentes, portanto, deve, por um lado, comportar a coexistência de mais de um atributo em

um sujeito composto (pois Descartes reconhece haver sujeitos compostos) e, por outro lado,

excluir a coexistência de atributos diferentes em um sujeito simples, ou seja, excluir a redução

de um atributo a outro, como requereria a simplicidade. Ainda, a oposição em questão deve

poder ser compreendida a partir da consideração da diferença entre, de um lado, atributos que

diferem e, de outro, modos que diferem, uma vez que é implicada exclusivamente pela

diferença entre atributos. Enquanto a diferença entre modos (da mesma substância) é apenas

parcial, pois o conceito de cada um envolve o conceito do mesmo atributo, atributos

diferentes diferem inteiramente. Como conseqüência, modos diferentes não podem ser

pensados sem o mesmo atributo, relativamente ao qual são, por conseguinte, ditos

incompletos e do qual são meras maneiras de ser, podendo então compor um todo simples.

Atributos diferentes, por sua vez, podem ser pensados isoladamente, sendo, por isso, ditos

completos, de maneira que não há, nesse caso, a complementação de um pelo outro mediante

a qual se constitui um todo simples que se exprime segundo seus diferentes modos, mas (se

tanto) a constituição de uma unidade em que cada qual preserva sua integridade e que não

pode ser, portanto, senão uma unidade por composição. Em suma, a oposição entre atributos

diferentes parece derivar da própria diferença que há entre eles, na medida em que ela é

absoluta, e se traduzir na irredutibilidade de um a outro. Sendo assim, essa oposição, por um

lado, justifica a tese da unicidade, mas, por outro, a restringe a sujeitos simples.

*

Segue-se imediatamente da tese da unicidade que, se o homem possui dois atributos

principais, então o homem não é uma substância. Contudo, malgrado a expressão manifesta

dessa tese nos Princípios, Descartes parece não calçá-la com um “para que” ou um “porquê”.

A primeira lacuna, a literatura secundária propôs suprir por meio da hipótese de que a tese da
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unicidade seria um dos pilares do dualismo, isto é, de que ela asseguraria a distinção real ao

eliminar a possibilidade de que o pensamento e a extensão, mesmo sendo atributos principais

diversos, coexistissem em uma mesma substância. A distinção real, porém, parece requerer

menos do que isso; embora exija, de fato, uma garantia de que, ao encontrar dois atributos

principais, encontramos duas substâncias, ela pode, a princípio, bem conviver com a

coexistência desses atributos na mesma substância, desde que a compreendamos como uma

substância composta. Assim, a suposta função da tese da unicidade parece poder ser

desempenhada pela tese mais fraca de que há ao menos tantas substâncias quantos há

atributos principais. A última, por sua vez, parece estar implicada na visão de que conceber

um atributo principal é conceber uma coisa completa, assim como na visão de que o que

concebemos da substância é o atributo principal, que traduz a tese do conhecimento mediato

da substância. Uma vez que um atributo principal é suficiente para caracterizar uma coisa

como completa, e, por conseguinte, como substância, o que quer que lhe possa ser conjugado

não será dela constitutivo enquanto substância; uma vez que o que concebemos da substância

é o atributo principal, diante de atributos tais que o conceito de um não envolve o conceito do

outro, ou seja, diante de atributos absolutamente diversos, julgamos pertencerem eles a

sujeitos também diversos. A tese da unicidade, portanto, parece não desempenhar uma função

estrutural no interior do sistema.

A segunda lacuna, concernente à razão que fundamentaria tal tese, a literatura

secundária propôs suprir mediante o recurso a duas teses cartesianas: a de que o atributo

principal não está na substância como em algo dela distinto e a de que, para atributos

principais, ser diferente é ser oposto. A última, na medida em que extrai a oposição da mera

alteridade, demanda, também ela, fundamentação, o que nos conduziu à consideração da

oposição entre a indivisibilidade do pensamento e a divisibilidade da extensão. Esta, por sua,

vez, revelou-se ou bem falsa, a depender dos pressupostos assumidos – monismo ou

indivisibilidade do corpo humano –, ou bem incapaz de fundamentar a oposição entre o

pensamento e a extensão porque fundada nessa mesma oposição. A tese concernente ao

atributo principal e a substância, por sua vez, ensejou a hipótese da identidade entre eles,

identidade na qual estaria baseada a oposição entre diferentes atributos e da qual se seguiria

imediatamente a unicidade. Confrontamos essa hipótese apelando ao sentido comum e ao

sentido técnico, cartesiano, ainda que impreciso, do termo 'atributo', assim como, mais uma

vez, à tese acerca do conhecimento da substância, tentando mostrar como essa tese está

implicitamente presente nas próprias definições da substância. Negar a identidade, no entanto,

não significa negar que o atributo principal seja constitutivo da substância nem afirmar que



172

existência de um puro sujeito despido de propriedades, haja vista a inseparabilidade, na

realidade, da substância (precisamente tomada) e do atributo principal. Por fim, levando em

conta o contexto em que é afirmada a oposição entre atributos principais diferentes,

reinterpretamos essa oposição como irredutibilidade mútua.

A distinção de Descartes, nos Comentários, entre sujeitos simples e compostos sugere

uma delimitação retrospectiva da tese da unicidade, enunciada nos Princípios: ela concerniria

exclusivamente a substâncias simples. Acolher de imediato essa sugestão, contudo, é ignorar

o fato de Descartes não ter distinguido, por sua complexidade, substâncias, mas sujeitos, o

que torna inconclusiva a distinção em questão. Por outro lado, como tentamos mostrar neste

capítulo, a tese da unicidade, considerada sem mais, prescinde tanto de propósito quanto de

fundamento. Sendo assim, a necessidade de nuançá-la retorna, não agora como resultado da

identificação voluntariosa entre sujeito e substância, mas como fruto de uma deficiência

conceitual que cerca a versão absoluta da unicidade.
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Conclusão

As teses da distinção real e da união substancial da alma e do corpo põem em xeque a

inteligibilidade e a unidade do homem; nesse sentido, elas parecem conduzir ao fim da

antropologia, como exposto na introdução deste trabalho. À guisa de conclusão, voltamos

agora a essas duas condições da antropologia supostamente ameaçadas por aquelas teses.

À questão da inteligibilidade, dissemos, responderíamos com o exercício mesmo de

tentar inteligir, qualquer êxito nesse sentido mostraria que a natureza humana não é, afinal, de

todo impermeável a nossa inteligência. Se houve algum êxito, é algo que cabe ao leitor julgar,

o próprio engajamento naquele exercício, porém, contraposto à confissão de Descartes de que

a mente humana não é capaz de formar uma concepção distinta de ambas – a distinção e a

união –, parece denunciar neste trabalho certa índole anti-cartesiana: se dispusemo-nos a um

compromisso com as teses cartesianas, por que engajarmo-nos no exercício de tentar inteligir

o que uma dessas teses com as quais estaríamos comprometidos afirma ser ininteligível?

Como reação a essa crítica, disputaremos brevemente a tese da ininteligibilidade da natureza

humana; para que o referido engajamento esteja justificado, não será preciso mostrar que ela é

falsa, bastando que ela seja contestável.

A carta a Elizabeth de 28 de junho de 1643 reúne três das principais razões que

levariam a crer na ininteligibilidade da natureza humana. A primeira concerne ao modo

específico de conhecimento de cada uma das três noções primitivas e consiste em que a união

“é conhecida apenas obscuramente pelo intelecto sozinho ou mesmo pelo intelecto auxiliado

pela imaginação, mas é conhecida muito claramente pelos sentidos”321. Dois pontos dessa

passagem permitem pôr em questão a inteligibilidade da união: a não afirmação da

propriedade de distinção do conhecimento da união e a atribuição desse conhecimento aos

sentidos. Quanto ao primeiro, observe-se que Descartes nem sempre é explícito em se

tratando de afirmar a distinção; ao estabelecer o critério de distinção modal, por exemplo, ele

diz apenas que “podemos claramente conceber a substância sem o modo”. Além disso, a

distinção das noções primitivas parece seguir-se de seu caráter primitivo, em virtude do qual

cada uma só pode ser entendida por si mesma e, assim, distintamente das demais322. Quanto

ao segundo ponto, observe-se que a formulação do texto cartesiano permite que se o leia

como afirmando que a união é conhecida pelo intelecto auxiliado pelos sentidos; mais do que

isso, negando que ela seja conhecida pelo intelecto “sozinho”, o texto parece estabelecer uma

321Elizabeth, 28 de jun. de 1643; CSMK, 227; AT III, 691-692.
322Landim, Raul. A Referência do Dêitico “Eu” na Gênese do Sistema Cartesiano: a Res Cogitans ou o 

Homem?, p. 176.
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oposição entre o conhecimento pelo intelecto puro e o conhecimento pela cooperação do

intelecto com outra faculdade, ao invés de uma oposição entre conhecer pelo intelecto e

conhecer pelos sentidos. Além disso, do próprio projeto cartesiano, que envolve a contestação

do valor cognitivo dos sentidos, segue-se que estes não podem fornecer qualquer

conhecimento a não ser após o crivo do intelecto; logo, embora o intelecto puro não seja

capaz de conceber claramente a união, tampouco a sensação o é, mas apenas a sensação

ponderada pelo intelecto, ou o intelecto a partir dos dados fornecidos pela sensação.

 A segunda razão que levaria a crer na ininteligibilidade da natureza humana reside na

afirmação de que é o “curso ordinário da vida” que nos ensina a conceber a união da alma

com o corpo. Ora, esta só constitui uma razão em favor da ininteligibilidade da natureza

humana sob a suposição de que o ato de inteligir não faz parte no curso ordinário da vida.

Mas, embora Descartes exclua desse curso a atividade meditativa, que exercita o intelecto

puro, não há porque supor que Descartes exclua dele as atividades em que o intelecto coopera

com os sentidos. Sendo assim, o curso ordinário da vida nos ensina a conceber a união não

porque sua ininteligibilidade faria com que ela prescindisse de qualquer atividade intelectual,

mas porque a atividade intelectual com a qual ordinariamente despendemos a maior parte da

vida coincide com o modo específico de conhecimento da noção primitiva de união.

A terceira razão, já mencionada, reside na incapacidade da mente humana de formar,

ao mesmo tempo, uma concepção distinta da distinção e da união, pois concebê-las

simultaneamente redundaria em absurdo. Como vimos, é possível interpretar o absurdo

envolvido na concepção simultânea de ambas como uma contradição advinda da tentativa de

inteligir o que está para além dos limites da inteligibilidade humana – a união. Por outro lado,

é também possível interpretá-lo à luz da caracterização do modo específico de conhecimento

concernente às diferentes noções primitivas: para conceber a distinção, é preciso o exercício

do intelecto puro, ao passo que, para conceber a união, é preciso a cooperação do intelecto

com os sentidos; para concebê-las simultaneamente, seria preciso, portanto, usar e não usar o

intelecto puro. Observe-se que essa segunda vertente interpretativa prescinde da expulsão da

união da esfera da inteligibilidade. Considere-se ainda que o que, para Descartes, redunda em

absurdo é a formação de uma concepção distinta e simultânea da distinção e da união, o que

permite que se compreenda a contradição como incidindo sobre o expediente pelo qual

concebemos cada uma, ao invés de sobre elas mesmas, e também que a união seja concebida

distintamente, desde que não simultaneamente à concepção distinta da distinção.323

323Também nas Sextas Respostas Descartes afirma a contradição que há entre a distinção e a união, nesse texto, 
porém, ele explicitamente circunscreve essa contradição a certa compreensão da unidade promovida pela 
união, compreensão que ignora tratar-se de uma unidade por composição: “Pois é uma contradição conceitual
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Não há, assim, a respeito da inteligibilidade da natureza humana, uma vedação

inequívoca por parte Descartes e, por conseguinte, nossa tentativa de compreendê-la não se

desenvolve à revelia dele. Ainda, caso o precedente não tenha parecido convincente ao leitor,

não hesitamos em acolher retrospectivamente como objetivo deste trabalho o de levar a

filosofia cartesiana mais longe do que o próprio Descartes acreditou ser possível, dilatando o

limite de seu poder explicativo.

A questão da unidade, por sua vez, se divide, a partir da expressão “união substancial”,

cunhada por Descartes, na questão do status ontológico do homem e na questão acerca do

aspecto qualitativo da união. Ainda, a partir da tese de que é um só o atributo principal de

cada substância, ela se desdobra na questão da possibilidade de uma unidade psicofísica,

vinculada à primeira, pois só se coloca se o homem é uma substância, uma vez que é sobre

essa categoria ontológica, isto é, sobre a categoria de substância, que incide a tese restritiva

acerca do atributo principal. Como conseqüência do método negativo de abordagem, qual

seja, o questionamento de algumas das razões contrárias à substancialidade do homem

encontradas na literatura secundária, o primeiro aspecto da questão da unidade alcança uma

conclusão também negativa: não parece haver, até onde pudemos divisar, uma razão decisiva

capaz de excluir o homem da categoria de substância. Evidentemente, ainda que tudo seja

concedido, outras razões podem surgir. Sendo ou não substância, o homem parece gozar de

unidade substancial, compreendida como uma unidade estreita e não fortuita – embora alma

unida ao corpo possa existir fora da relação de união – fundada na incompletude da alma e do

corpo; isso é o que concluímos a respeito do segundo aspecto da questão da unidade. Quanto

ao terceiro aspecto da questão, concluímos apenas que a tese do atributo único, que obliteraria

a possibilidade de uma substância psicofísica, embora textualmente explícita (mas não

recorrente), é conceitualmente frágil, pois não parece estar enraizada na filosofia cartesiana

nem pela conseqüência que dela se seguiria, nem por ser ela mesma uma conseqüência dessa

filosofia. Concluir mais do que isso demandaria uma incursão profunda na noção de distinção

de razão, que rege a relação entre a substância e seus atributos, o que não foi feito. A respeito

dessa distinção, cumpre ao menos destacar, mesmo tardiamente, que, embora “de razão”, ela

é, em um sentido, também real, uma vez que Descartes recusa distinções de razão

raciocinante, isto é, distinções sem fundamento na realidade. Sendo real, no entanto, ela é dita

“de razão”, conjecturamos, porque a substância (precisamente tomada) e seus atributos,

inseparáveis na realidade, são separáveis somente pela razão, na medida em que os últimos,

supor que duas coisas que percebemos claramente como diferentes devam tornar-se uma e mesma (isto é, 
intrinsecamente uma e mesma, em oposição a por combinação) [...]” (CSM II, 299; AT VII, 444-445).
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mas não a primeira, podem ser aprendidos pelo entendimento por uma idéia.

Por fim, concluir que o homem possui uma unidade robusta e, portanto, é intelígivel

ao menos até o ponto de podermos concluí-lo, não implica que a natureza humana seja

inteiramente franqueada à nossa inteligência. Não estando estabelecida de uma vez para

sempre, a inteligibilidade do homem e, com ela, a possibilidade da antropologia deve,

portanto, se mostrar a cada passo.
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