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RESUMO:RESUMO:RESUMO:RESUMO: o objetivo da comunicação é, com vistas ao conceito cartesiano de realidade objetiva, situar 
as idéias materialmente falsas, ditas obscuras e confusas, por relação tanto às afecções ou vontades 
quanto às idéias claras e distintas. O pano de fundo do qual partimos é a discussão entre Descartes e 
Arnauld, nas Quartas Objeções e Respostas, em que é retomado, por oposição à falsidade formal do 
juízo, o conceito de falsidade material de algumas idéias (a saber, das idéias sensíveis), conceito que 
surge pela primeira vez na Terceira Meditação de Descartes. Nesta discussão, Descartes se refere às 
idéias enquanto “formas”, o que nos remete à segunda definição da Exposição Geométrica, 
precisamente a de idéia, a qual se encontra dissociada da definição de realidade objetiva que a segue. 
Assim, mostra-se ambígua a questão sobre se toda idéia tem realidade objetiva, o que dá ocasião a 
uma querela em torno da realidade objetiva das idéias sensíveis, em especial. Esta querela é refletida 
pelas interpretações de Lilli Alanen e Michelle Beyssade, de um lado, e de Raul Landim e Margaret 
Wilson, de outro. Enquanto aquelas admitem um mínimo de realidade objetiva nas sensações, estes 
preferem negar. Se com as primeiras podemos tirar como conseqüência uma distinção ontológica 
entre as idéias e as afecções, com os segundos podemos traçar uma distinção deste tipo entre as 
próprias idéias. Em ambos os casos, portanto, tomamos como critério a realidade objetiva, conforme 
sua presença ou ausência. Finalmente, procuramos apontar que cada interpretação pressupõe um 
conceito diferente de realidade objetiva. 

 
 

O conceito de falsidade material referido por Descartes na Terceira Meditação 

tem nas objeções de Arnauld uma recepção cética. O teólogo parte do exemplo da 

idéia de frio e procura considerar o que seria a sua realidade objetiva, a saber, o “frio 

mesmo, enquanto existe objetivamente no intelecto” (AT, VII, 206)1. Se Descartes 

alega que o frio pode, ao contrário, ser uma privação do calor, cabe ao juízo decidir 

se a idéia do frio representa o frio mesmo ou a privação do calor. Neste caso, a 

falsidade só pode ser encontrada no juízo, com o que Arnauld acusa Descartes de 

confundir a idéia. Na base desta acusação, portanto, está o fato de que, para Arnauld, 

a idéia em si mesma não pode ser falsa, sob pena de abalar os princípios do próprio 

Descartes, como aquele segundo o qual do nada nada procede. Assim, segundo 

                                                   

1 As referências às obras de Descartes serão feitas de acordo com a edição de Adam e Tannery (DESCARTES, R. 
OEuvres. Publiées par Charles Adam & Paul Tannery. 11 vols. Paris: Vrin, 1982.), indicada por AT, seguida pelo 
volume em números romanos e a página em números arábicos. A tradução utilizada para Meditações e Exposição 
Geométrica foi a de: DESCARTES, R. Discurso do método, Meditações, Objeções e respostas, As Paixões da Alma, 
Cartas. Trad. J. Guinsburg e Bento Prado Jr. São Paulo: Abril Cultural, 1983. A tradução utilizada para as Objeções 
e Respostas, com exceção da Exposição Geométrica, foi a de: DESCARTES, R. Meditations, Objections, and 
Replies. Edited and Translated by Roger Ariew and Donald Cress. Cambridget: Hackett Publishing Company, 
2006. 
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Arnauld, a idéia enquanto “existência objetiva positiva” não pode, como quer 

Descartes, ser derivada do nada (AT, VII, 207), nem porquanto ser falsa. 

A primeira reação de Descartes não é justificar-se, mas justificar a crítica de 

Arnauld pelo fato de que este toma as idéias “formalmente” e, com isso, Descartes 

torna esta crítica ao mesmo tempo legítima e limitada. Legítima porque em algum 

sentido é certo dizer que as idéias em si mesmas não podem ser falsas, a saber, 

enquanto tomadas “formalmente”. E limitada porque resguarda a possibilidade de 

que as idéias sejam falsas em si mesmas, mas certamente não enquanto tomadas 

“formalmente”. 

Mas o que quer dizer “formalmente”? Trata-se do aspecto segundo o qual as 

idéias são “formas”, por oposição tanto à matéria das próprias idéias, que é o 

pensamento, quanto à matéria das próprias coisas: “Pelo nome de idéia, entendo esta 

forma de cada um de nossos pensamentos por cuja percepção imediata temos 

conhecimento desses mesmos pensamentos. (...)” (AT, IX, 124). Nos termos 

cartesianos da Exposição Geométrica, podemos identificar a matéria das idéias na 

primeira definição, que é a de pensamento: “Pelo nome de pensamento, compreendo 

tudo quanto está de tal modo em nós que somos imediatamente seus conhecedores. 

Assim, todas as operações da vontade, do entendimento, da imaginação e dos 

sentidos são pensamentos. (...)” (AT, IX, 124), e a matéria das próprias coisas na 

quarta definição: 

 

As mesmas coisas são ditas estarem formalmente nos objetos das idéias, quando estão neles 
tais como as concebemos; e são ditas estarem neles eminentemente, quando, na verdade, não 
estão aí, como tais, mas são tão grandes, que podem suprir essa carência com a excelência 
delas. (AT, IX, 125). 

 

Quanto à matéria das idéias, Descartes e Arnauld estão de acordo que ela não 

pode encerrar nenhuma falsidade (Cf. AT, VII, 206; AT, VII, 232). Quanto à matéria 

das próprias coisas, os filósofos concordam também que sua falsidade ou verdade 

depende do juízo, daí a acusação de Arnauld de que haveria uma confusão entre 
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idéia e juizo, por um lado, e a distinção cartesiana entre falsidade material e falsidade 

formal (de modo que a primeira se encontra na idéia e a segunda no juízo), por outro. 

A discussão é circunscrita, portanto, às próprias idéias. Pois se, nos termos da 

Exposição Geométrica, a falsidade é afastada daquilo que é definido pelas definições 

I e IV, ou seja, da realidade formal das idéias e da realidade formal das coisas, restam 

ainda as definições II e III, respectivamente de idéia e de realidade objetiva. Todavia, 

na medida em que há uma independência lógico-conceitual entre ambas as 

definições, a questão sobre se toda idéia tem realidade objetiva mostra-se ambígua. 

Esta independência lógico-conceitual, não por acaso, é refletida pela querela em 

torno da realidade objetiva das idéias materialmente falsas, isto é, a julgar pelo 

exemplo do frio, das idéias sensíveis. 

A objeção de Arnauld se mostra bastante apoiada nisto que existe 

objetivamente enquanto existe objetivamente. Mas, diante disso, Descartes acautela-

se e situa a discussão nas idéias tomadas formalmente para, na medida do possível, 

concordar com Arnauld que as idéias em si mesmas não são falsas: “Quando o 

senhor [Arnauld] diz que se o frio fosse meramente uma privação, não poderia haver 

uma idéia [de frio] que o representa como algo positivo, é óbvio que ele está 

meramente tratando da idéia tomada formalmente” (AT, VII, 232). Aí, Descartes 

parece posicionar-se quanto ao que torna uma idéia positiva, a saber, o caso em que 

aquilo de que ela é uma idéia não seja uma privação. Neste caso, com efeito, a idéia 

de frio representa o frio mesmo enquanto objetivamente. É neste sentido que a idéia é 

positiva, de uma positividade que lhe é devida sempre que tomada formalmente. 

Procurando tornar mais direto o diálogo entre Descartes e Arnauld, Lilli 

Alanen afirma que, “Pela idéia tomada formalmente, Descartes entende o que 

alhures entende por idéia tomada objetivamente”2. No entanto, a comentadora 

admite que enquanto forma a idéia não pode ser falsa, o que pelo mesmo ato isenta a 

realidade objetiva de falsidade. Ora, como tampouco é materialmente (enquanto 
                                                   

2 ALANEN, L. “Une certaine fausseté matérielle: Descartes et Arnauld sur l’origine de l’erreur dans la perception 
sensorielle”. In: Descartes, objecter et répondre. Org. de J.-M. Beyssade, J.-L. Marion e L. Levy. Paris, PUF, 1994, p. 
219. 
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modos da substância pensante) que as idéias podem ser falsas, Alanen se pergunta: 

“O que é, então, na idéia, que não é nem sua matéria, nem sua forma, que dá matéria 

a erro e constitui propriamente uma falsidade material?”3 

É aí que Descartes começa a se distanciar de Arnauld. Se até aqui a crítica do 

objetor é legítima, a partir de então Descartes procura mostrar o quanto ela é 

limitada. Ou seja, se até então Descartes mantém sua tese de que as idéias em si 

mesmas não podem ser falsas, a partir daí ele procura ir além de Arnauld para 

mostrar em que medida esta regra admite uma exceção, isto é, como, em um caso 

especial, as idéias podem ser falsas. Definir os limites da crítica de Arnauld é, 

portanto, considerar o sentido desta falsidade. 

Ora, se em princípio Descartes parece admitir que, se o frio fossefossefossefosse uma 

privação, não poderia haver uma idéia positiva de frio, em um segundo momento ele 

afirma que, independente do que o frio seja, “não tenho neste ponto uma idéia 

diferente dele; antes, ela permanece em mim a mesma que sempre tive” (AT, VII, 

232). Ou seja, não é possível, como quer Arnauld, ter ou bem uma idéia de frio ou 

bem uma idéia de privação, porque já não é possível medir a positividade de uma 

idéia a partir da positividade daquilo que ela representa, mas é por ser consciente 

disso que Arnauld se pergunta, não pelo que é representado na idéia, mas pelo que 

esta exibe no intelecto: “Finalmente, o que esta idéia de frio, que você diz que é 

materialmente falsa, exibe à sua mente? Uma privação? Então ela é verdadeira. Um 

ser positivo? Então ela não é a idéia do frio” (AT, VII, 207). 

Note-se que, nesta passagem, Arnauld parte da hipótese de que o frio em si 

mesmo é uma privação, de modo que, neste caso, sua idéia seria ainda a idéia 

positiva de um ser negativo, mas jamais uma idéia negativa. O mesmo vale para o 

caso de o frio consistir em um ser positivo, mas que sua idéia seja positiva já não 

depende, para Arnauld, exclusivamente desta última hipótese. 

Arnauld reconhece a impossibilidade de se medir as idéias pelas coisas e 

propõe medir as coisas pelas idéias, isto é, que se chegue às causas através dos 
                                                   

3 Idem, ibidem, p. 220. 
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efeitos, como acontece com a idéia de Deus. Ou seja, ele propõe que se parta da 

realidade objetiva da idéia de frio para investigar a sua realidade formal. O máximo 

que poderia acontecer é a constatação de que sua realidade formal não é 

necessariamente o frio mesmo, mas pode ser a realidade formal da substância 

pensante, como ocorre no caso das idéias fictícias. Tudo isso, se não é explicitamente 

proposto por Arnauld, ao menos fica claro pelo alcance que ele dá às conseqüências 

da falsidade material, já que, uma vez admitida, ela poderia ser encontrada, segundo 

Arnauld, inclusive na idéia de Deus, ao invés de se encontrar apenas formalmente no 

juízo que alguns idólatras fazem sobre esta idéia. 

No entanto, não é possível considerar a idéia de frio a fim de descobrir o que 

ela representa de fato, como seria o caso do frio mesmo, ou ao menos o que ela 

representa de direito, como seria o caso de uma privação do calor ou, em última 

análise, da própria substância pensante. Pode-se, contudo, manter a substância 

pensante como sua autora, já não na medida em que é um ser, mas na medida em 

que é um nada, o que basta para o contexto da prova da existência de Deus, mas fere, 

segundo Arnauld, o princípio segundo o qual do nada nada procede. 

Ora, se a dúvida hiperbólica veta o caminho das coisas para as idéias, permite 

o caminho de volta de certas idéias para as coisas, mas também este caminho está 

vetado às idéias sensíveis, e disso Arnauld já não está consciente em sua crítica. Uma 

vez postos em dúvida os preconceitos da juventude em relação a Deus e ao frio, é 

possível voltar à crença em Deus, mas não à crença de que o frio seja algo em si 

mesmo. Assim, quer se tome o frio como algo em si mesmo ou como uma privação, a 

sua idéia representa sempre uma terceira coisa: “uma certa sensação não tendo 

nenhuma existência fora do intelecto” (AT, VII, 233). 

Resta saber o que veta às idéias sensíveis este caminho de volta às coisas 

mesmas, isto é, às suas supostas realidades formais. Quanto a este ponto, Michelle 

Beyssade admite que seja tentador negar a realidade objetiva das idéias 
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materialmente falsas4, embora não ceda a esta tentação. A questão surge diante da 

ambigüidade da seguinte passagem: “a única razão para que eu chame esta idéia 

materialmente falsa é que, sendo obscura e confusa, eu não poderia determinar se, 

sim ou não, ela me exibe alguma coisa que seja positiva fora de minha sensação” (AT, 

VII, 233)5. 

A partir desta formulação, é inevitável a pergunta sobre “se a interrogação se 

refere ao fato de representar ou ao caráter positivo do que é representado”, numa 

palavra, se as idéias falsas são falsas idéias6. A resposta de Michelle Beyssade é não, 

pois neste caso elas seriam simples afecções, ao passo que na verdade elas não 

deixam de ter um caráter representativo. Assim, não é uma falta de caráter 

representativo que dá ocasião para erro no juízo, mas uma indecisão sobre o caráter 

positivo do que de fato é representado: “a interrogação se referia ao caráter positivo 

ou não do que é representado, e não ao fato de representar ou não representar”7. 

Tal interpretação, sem dúvida, dá um alcance maior à crítica de Arnauld, na 

medida em que sua pergunta sobre “qual é a causa deste ser objetivo positivo” (AT, 

VII, 207) não é, deste ponto de vista, ingênua. No entanto, esta mesma interpretação 

parece tornar a resposta de Descartes insuficiente: “não se deve perguntar qual é a 

causa que causa esta idéia materialmente falsa, já que eu não estou declarando que 

esta idéia materialmente falsa é causada por algum ser positivo...” (AT, VII, 234). 

Ora, se a realidade objetiva é um ser (definição III), e se não há ser do qual não se 

possa perguntar a causa (Axioma I), por que não se deve perguntar pela causa da 

realidade objetiva da idéia materialmente falsa? 

Assim, uma interpretação que, ao contrário, não confere realidade objetiva às 

idéias sensíveis torna Descartes imune a Arnauld pelo fato de que, sem realidade 

objetiva, não há causa pela qual se perguntar e, por isso, está fora de cogitação 

escolher entre algo positivo e uma privação: “Assim eu tenho ocasião para julgar que 
                                                   

4 BEYSSADE, M. “Réponse à Lilli Alanen et à Raul Landim sur la fausseté matérielle”. In: Descartes, objecter et 
répondre. Org. de J.-M. Beyssade, J.-L. Marion e L. Levy. Paris, PUF, 1994, p. 242. 
5 Tradução adaptada a partir da tradução de Michelle Beyssade para o texto latino, cf. ibidem., p. 243. 
6 Idem, ibidem, p. 243. 
7 Idem, ibidem, p. 243. 
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se trata de algo positivo, embora talveztalveztalveztalvez se trate meramente de uma privação” (AT, 

VII, 234). Neste caso, e se não for uma privação? Ao que tudo indica, nem por isso o 

juízo será menos falso. Os intérpretes desta linha não podem negar, entretanto, uma 

referência da sensação a algo exterior, sobretudo porque, na Sexta Meditação, 

Descartes atesta uma relação, por exemplo, entre o fogo e o calor (Cf. AT, IX, 66). 

Assim Margaret Wilson fala em caráter representativo sem realidade objetiva8 e Raul 

Landim distingue entre função referencial e função representativa9. Pode-se dizer 

que nestes casos o fogo não transmite nada ao calor, o que parece aproximar este 

sentimento das meras afecções ou vontades, como medo e desejo. Por isso Michelle 

Beyssade não hesita em reconhecer no sentimento algo mais do que nas afecções ou 

vontades, até porque Descartes diz que nestas últimas não pode haver erro (Cf. AT, 

IX, 29). Este algo mais é “um mínimo de realidade objetiva”10, apontado também por 

Lilli Alanen. 

Mas este mínimo de realidade objetiva não pode ser, sem mais, admitido em 

idéias ditas obscuras e confusas, que dão matéria para juízos falsos, ao menos não 

pela análise que Alanen faz da resposta a Arnauld, segundo a qual não há falsidade 

na realidade objetiva. Assim, não é nem na ausência de realidade objetiva, como 

Landim e Wilson, nem na própria realidade objetiva, como sugere Michelle 

Beyssade, que Lilli Alanen situa a falsidade material da sensação, ou melhor, da 

percepção sensorial. Apoiada nas Sextas Respostas, a comentadora nota que as 

sensações em si mesmas não podem ser falsas e afasta, ao contrário de Michelle 

Beyssade, a falsidade material apenas para as idéias complexas11. A conseqüência 

disso é que há “um falso juízo incluso no coração mesmo da idéia confusa”12, tal 

como sugerido pela passagem em que Descartes diz que “freqüentemente acontece 

no caso de idéias obscuras e confusas (e aquelas de calor e frio devem ser numeradas 

                                                   

8 WILSON, M. Descartes. Londres e Nova York: Routledge, 1996, p. 111. 
9 LANDIM FILHO, R. “Idée et représentation”. In: Descartes, objecter et répondre. Org. de J.-M. Beyssade, J.-L. 
Marion e L. Levy. Paris: PUF, 1994, p. 201. 
10 BEYSSADE, M. op. Cit., p. 245. 
11 ALANEN, L. op. cit., p. 225. 
12 Idem, ibidem, p. 225. 
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entre elas) que elas se refiram a algo outro que aquilo de que elas realmente são 

idéias” (AT, VII, 233). 

Portanto, Alanen pode dizer que é antes na confusão do que numa ausência de 

realidade objetiva que está a matéria para erro da idéia materialmente falsa13, mas 

não podemos deixar de notar aqui que sua interpretação dá um alcance ainda maior, 

senão total, à crítica de Arnauld. 

Entretanto, se Lilli Alanen circunscreve o erro ao juízo “enterrado”14 na idéia 

falsa, então em princípio ela não refuta, como Michelle Beyssade, a tese segundo a 

qual as idéias falsas carecem de realidade objetiva, mas no máximo a torna 

prescindível. Contudo, ao tornar esta tese prescindível, ela pode assumir a tese 

contrária para justificar a distinção entre os sentimentos, por exemplo, entre o frio e o 

calor, o calor e a dor etc. 

 

por menos realidade objetiva que estas idéias representem, elas apresentam o bastante para 
ter uma função e valor cognitivo importante: aquele de advertir o espírito da presença dos 
corpos, particularmente daquele ao qual ele está unido, de suas necessidades e das diferentes 
formas com as quais os outros corpos o afetam15 

 

Mas, se as idéias claras e distintas se distinguem por graus de realidade 

objetiva, os quais permitem distinguir Deus das substâncias finitas e estas dos 

acidentes (Cf. AT, IX, 31-32), as idéias obscuras e confusas parecem ter todas o 

mesmo grau. Assim, a sede do hidrópico enquanto tal tem a mesma função e 

portanto a mesma realidade objetiva da sede de uma pessoa normal. Com efeito, 

segundo a interpretação de Lilli Alanen, o grau de falsidade material de uma idéia é 

pautado, não por sua realidade objetiva, mas pelo “número de falsos juízos que ela 

implica”16, e com isso a realidade objetiva das idéias sensíveis torna-se novamente, 

no mínimo, prescindível. Ao contrário, numa interpretação que assume esta tese sem 

recorrência ao juízo para justificar a falsidade material, como é o caso de Michelle 

                                                   

13 Idem, ibidem, p. 223. 
14 Idem, ibidem, p. 219. 
15 Idem, ibidem, p. 230. 
16 Idem, ibidem, p. 223. 
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Beyssade, esta falsidade seria diretamente proporcional à realidade objetiva das 

idéias sensíveis. E se Michelle Beyssade não fala em graus de falsidade material, 

também não diz nada que o impeça. Mais do que isto, se é verdade que Descartes 

fala em graus de falsidade material, como quer Lilli Alanen, mas isto não se deve ao 

juízo, como podemos corrigir a partir de Michelle Beyssade, então é possível falar em 

graus de realidade objetiva das idéias sensíveis. Neste caso, por exemplo, a sede do 

hidrópico possuiria menos realidade objetiva do que a dos outros. 

Neste sentido, portanto, obscuridade e confusão não estariam em oposição a 

clareza e distinção, mas seriam apenas o menor grau destas. A diferença entre os dois 

planos seria, pois, não de natureza, mas de grau. Deste ponto de vista, pode-se traçar 

entre as afecções e as idéias sensíveis uma distinção ontológica a partir da ausência e 

da presença de realidade objetiva, respectivamente, a mesma distinção que os 

intérpretes da outra linha deslocam para o limiar entre as idéias sensíveis e as outras 

idéias. Com efeito, Margaret Wilson reserva para as afecções e as idéias sensíveis 

uma distinção que não é ontológica: “Uma distinção fenomenológica deste tipo em 

questão realmente existe, eu penso, entre prazeres e dores de um lado, e as restantes 

percepções sensíveis que Descartes discute, de outro”17. 

É verdade que Wilson não parece contrapor, a esta distinção fenomenológica, 

propriamente uma distinção ontológica entre as idéias sensíveis e as outras idéias. 

Antes, entre estas é difícil até mesmo uma distinção do “tipo em questão” referido, 

dificuldade oriunda dos preconceitos da juventude e que é, no fim das contas, a 

responsável pelos juízos falsos, o que explica, em última instância, a falsidade 

material. Mesmo assim, assumir que certas idéias não possuem realidade objetiva é 

de certa forma, justamente, distingui-las ontologicamente das outras. 

Não obstante, uma distinção ontológica mais explícita entre as idéias pode ser 

encontrada em Landim. Sem chegar a defender a união entre corpo e alma como 

substância, o comentador afirma que ela pode ser o sujeito de atribuição das idéias 

sensíveis: “Com efeito, se a noção de sujeito de atribuição é uma das características 
                                                   

17 WILSON, M. op. cit., p. 119. 
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da noção de substância, isto é, se toda substância é sujeito de atribuição, nem todo 

sujeito deve ser necessariamente uma substância”18, o que permite considerar as 

idéias sensíveis como atos da união mesmo sem considerá-las como modos desta19. 

Tais atos têm uma legitimidade assegurada, do ponto de vista do sistema 

constituído, que concorre com a legitimidade dos atos representativos da substância 

pensante, assegurados desde a gênese do sistema. Ou seja, à clareza e distinção das 

idéias intelectuais se opõe a clareza e distinção das idéias sensíveis. Como 

conseqüência última, Landim chama atenção para o fato de que o dualismo 

ontológico entre alma e corpo tem como contrapartida um dualismo epistêmico20 

entre a alma e a união. Ora, podemos dizer que a realidade objetiva é, no mínimo, 

um índice deste dualismo, conforme sua presença ou ausência. Neste sentido, resta a 

Landim uma distinção no plano da subjetividade, a qual em último caso podemos 

tomar emprestada a Margaret Wilson. 

Portanto, se com Michelle Beyssade e Lilli Alanen é possível trazer as 

sensações para a objetividade, com Wilson e Landim é possível levá-las para a 

subjetividade. Em todo caso, isto só confirma o limbo que elas ocupam no sistema 

cartesiano, pelo menos até segunda ordem. 

Ora, independente de como se interprete as idéias sensíveis, algum conceito 

de realidade objetiva está pressuposto, nem que seja para dizer que elas não a 

possuem. Mas, dependendo de como se as interprete, o conceito de realidade 

objetiva que se desvela assume contornos distintos. Antes de qualquer comentador, o 

primeiro a conferir realidade objetiva a tais idéias é Arnauld, ainda que de uma 

forma mais ou menos ingênua. Todavia, Arnauld o faz de uma maneira crítica. Sua 

objeção consiste, basicamente, em apontar uma incompatibilidade entre realidade 

objetiva e falsidade material. Se Descartes é bem sucedido em sua resposta, não é em 

nenhum momento colocando em dúvida o raciocínio que leva Arnauld a esta 

                                                   

18 LANDIM FILHO, R. “A referência do dêitico ‘eu’ na gênese do sistema cartesiano: a res cogitans ou o homem?” 
In: Analytica, vol. 1, nº. 2, 1994, p. 56. 
19 Idem, ibidem, p. 60. 
20 Idem, ibidem, p. 65. 
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incompatibilidade: “Mas o distinto senhor pergunta o que é que me é mostrado por 

esta idéia de frio, que eu disse ser materialmente falsa. Ele diz: se ela mostra uma 

privação, então é verdadeira; se ela mostra um ser positivo, então não é a idéia de 

frio. Muito correto. Todavia...” (AT, VII, 234). Assim, a resposta de Descartes deve se 

apoiar em pelo menos um dos elementos do raciocínio de Arnauld, seja na realidade 

objetiva, seja na falsidade material. Na pior das hipóteses, em ambas. 

Por realidade objetiva Arnauld entende a coisa mesma enquanto existe 

objetivamente, seja Deus ou o frio. Por falsidade material Arnauld entende uma 

distorção da falsidade formal. Assim, a incompatibilidade por ele apontada toma o 

conceito de realidade objetiva em detrimento do conceito de falsidade material. Os 

comentadores que interpretam falsidade material como ausência de realidade 

objetiva resolvem o problema fazendo exatamente o contrário, isto é, tomando a 

falsidade material em detrimento da realidade objetiva. Com isso, não resolvem a 

incompatibilidade em questão. Antes, subscrevem-na e mostram que Descartes não a 

força, o que não deixa de ser uma estratégia, não para devolver os golpes de 

Arnauld, mas para evitá-los. 

Neste sentido, pode-se dizer que se a idéia de frio tivessetivessetivessetivesse realidade objetiva, 

ela seria o frio mesmo enquanto existe objetivamente. Mas Descartes diz que a idéia 

dededede frio não é a idéia dodododo frio, pelo que se conclui que ela não tem realidade objetiva. 

Mas não é isso o que Descartes diz, explicitamente ele prefere falar do frio mesmo a 

partir da privação, cuja idéia não é o frio mesmo objetivamente, mas uma sensação. 

A uma definição negativa se segue, pois, outra positiva, porém redundante. Que esta 

sensação não tenha existência fora do intelecto, também, prova apenas que ela não 

corresponde a uma realidade formal. Entretanto, se a realidade objetiva é a coisa 

mesma enquanto existe objetivamente, então, sem a coisa mesma, não há nada que 

exista objetivamente. Esta é, portanto, a noção de realidade objetiva pressuposta por 

esta interpretação. 

As interpretações contrárias só se impõem na medida em que sacrificam este 

pressuposto, em Michelle Beyssade mais do que em Lilli Alanen. Esta, no entanto, 
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coloca o peso da questão todo sobre o juízo. Ou seja, confere razão a Arnauld tanto 

no que tange à realidade objetiva quanto no que tange à sua crítica de distorção. 

Neste sentido, Alanen não trata a falsidade material menos ceticamente do que 

Arnauld. Pois, com efeito, quanto mais este acolhe o conceito de realidade objetiva, 

tanto menos acolhe o de falsidade material, daí que se deva ou bem negá-la ou bem 

aceitá-la em bloco, para Deus e para o frio, o que o leva a negá-la. Em última 

instância, pois, a interpretação de Lilli Alanen não só não coloca Descartes em 

oposição direta com Arnauld como sequer o deixa escapar dos golpes deste. 

Uma oposição direta entre os filósofos pode ser encontrada em Michelle 

Beyssade, para quem a realidade objetiva possui decerto um conceito mais amplo, na 

medida em que se aplica a um maior número de idéias. Neste caso, a realidade 

objetiva não pode ser identificada de imediato com a coisa mesma enquanto existe 

objetivamente, pois a idéia materialmente falsa seria justamente uma exceção a esta 

definição. Uma interpretação como esta, então, deve responder à pergunta sobre o 

que é a realidade objetiva. Mas, inversamente, esta interpretação pode ser refutada 

em razão da mesma pergunta, desde que a resposta identifique suficientemente a 

realidade objetiva com a coisa mesma enquanto existe objetivamente. 
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