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RESUMO: O objetivo deste artigo é oferecer uma interpretação para a teoria cartesiana das idéias, em 

especial para a noção de realidade objetiva entendida como conteúdo representativo da idéia. Antes 

de oferecer esta interpretação, entretanto, cuidamos de distinguir a noção quantitativa de causa formal 

da noção qualitativa de realidade formal, não obstante o uso mais ou menos intercambiável que 

Descartes faz de tais noções. Em seguida, passamos à parte interpretativa do artigo, apontando a 

realidade formal como o princípio explicativo da realidade objetiva. Por fim, mostramos como as 

idéias fictícias se encaixam nesta interpretação. Palavras-chave: teoria cartesiana das idéias; realidade 

formal; causa formal. 

 

ABSTRACT: The aim of this paper is to offer an interpretation to Cartesian theory of ideas, especially 

to the notion of objective reality understood as representative content of idea. Before offering this 

interpretation, however, we take care to distinguish the quantitative notion of formal cause from the 

qualitative notion of formal reality, despite the more or less interchangeable use that Descartes makes 

of such notions. We then turn to the interpretative part of the paper, pointing out the formal reality as 

the explanatory principle of objective reality. Finally, we show how this interpretation can account for 

fictive ideas. Key-words: Cartesian theory of ideas; formal reality; formal cause. 

 

 

 

No apêndice às Respostas às Segundas Objeções feitas às suas Meditações, 

Descartes procura apresentar as razões que provam a existência de Deus e a distinção 

entre corpo e alma de maneira geométrica, isto é, axiomática. Entre tais razões, uma 

das principais é o assim chamado princípio de causalidade, cuja formulação mais 

geral aparece já no primeiro axioma: “Não há coisa existente da qual não se possa 

perguntar qual a causa pela qual ela existe...” (AT, IX, 127)1. Nas Meditações, 

entretanto, a noção de causalidade aparece já juntamente com a exigência de que o 

efeito não tenha mais realidade do que a causa: “deve haver ao menos tanta 

realidade na causa eficiente e total quanto no seu efeito” (AT, IX, 32). Aí, Descartes 

introduz a noção de causa formal, a saber, aquela em que há “tanta realidade” 

                                                 
1 As referências à obra de Descartes são 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 é a de J. Guinsburg e Bento Prado Jr. (DESCARTES, R. Discurso do método, 

Meditações, Objeções e respostas, As Paixões da Alma, Cartas. São Paulo: Abril Cultural, 1983.). 
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quanto no efeito, e, através daquele “ao menos”, a noção de causa eminente, qual 

seja, aquela em que há mais realidade que no efeito. 

Tais noções reaparecem, na Exposição Geométrica, sob a forma do axioma IV: 

“Toda realidade ou perfeição que existe numa coisa encontra-se formal, ou 

eminentemente, na sua causa primeira e total” (AT, IX, 128). É desta formulação que 

Descartes pretende derivar, tanto nas Meditações quanto na Exposição Geométrica, a 

relação entre idéia e coisa ou, em termos cartesianos, entre realidade objetiva e 

realidade formal. Mais precisamente, trata-se de estabelecer uma relação entre a 

realidade objetiva da idéia e a realidade formal da coisa. 

Sabemos que, para Descartes, a idéia possui duas realidades: uma realidade 

formal, na medida em que é um modo da substância pensante, e uma realidade 

objetiva, na medida em que é como uma imagem de coisa. Descartes quer saber se, 

partindo disto que é “como uma imagem de coisa”, pode chegar a uma coisa 

propriamente dita, quer dizer, a uma realidade formal, não mais a realidade formal 

da idéia, mas a da coisa. Sabemos também que é por esta ocasião que Descartes 

obtém sua prova a posteriori da existência de Deus, remetendo a realidade objetiva 

presente na idéia de substância infinita à realidade formal desta substância infinita, 

após perceber que a realidade formal da substância pensante, bem como a de seus 

modos, não pode cumprir este papel, em razão de sua finitude. 

Não obstante, devemos perguntar: com que direito Descartes remete a 

realidade objetiva das idéias à realidade formal de alguma coisa, qualquer que seja? 

Na argumentação que precede a prova da existência de Deus, Descartes afirma que 

“a idéia do calor, ou da pedra, não pode estar em mim se não tiver sido aí colocada 

por alguma causa” (AT, IX, 32). Isto porque, para Descartes, a realidade objetiva da 

idéia é enquanto tal alguma coisa e, dado que toda coisa exige uma causa, a realidade 

objetiva da idéia também o exige. É plausível, portanto, que se exija uma causa para a 

realidade objetiva da idéia. Mas que causa? Diz Descartes: “uma causa, em que esta 
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mesma realidade seja contida, não só objetiva, mas também formal, ou 

eminentemente” (AT, IX, 128). 

Convém perguntarmos aqui: o que Descartes entende por ‘formalmente’? 

Trata-se de uma realidade formal, como indica a oposição a ‘objetivamente’, ou de 

uma causa formal, como indica a justaposição com ‘eminentemente’? A julgar pelo 

fato de que ‘formal, ou eminentemente’ se opõem a ‘só objetivamente’, parece se 

tratar de uma realidade formal, a qual pode ser tanto uma causa formal quanto uma 

causa eminente. Descartes parece, senão confundir, ao menos fazer coincidirem as 

duas noções de formalidade aí envolvidas. O mesmo ocorre na definição IV: 

 

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) 

 

Esta definição, que sucede a de realidade objetiva, pode ser facilmente tomada 

como a de realidade formal. Entretanto, o termo ‘objeto’ resguarda aí uma 

ambigüidade que nos permite ver nesta definição a mesma indecisão que notamos no 

axioma V. Pois, se tomamos ‘objeto’ como o simples conteúdo da idéia, podemos 

assumir que aquilo que se encontra objetivamente em uma idéia pode se encontrar 

formalmente em outra idéia, e não necessariamente em uma coisa. Mais do que isto, 

pode se encontrar também eminentemente em outra idéia, desde que esta tenha um 

grau maior de realidade objetiva. 

Assim, não é um apelo a uma causa eminente que garante a passagem a uma 

realidade formal. Além disso, esta passagem tampouco implica um apelo a uma 

causa eminente, já que em nenhum momento Descartes afirma que a realidade 

formal, tomada em abstrato, tem mais realidade do que a realidade objetiva, também 

tomada em abstrato. Ao contrário, elas podem ter o mesmo grau de realidade: “a fim 

de que uma idéia contenha uma tal realidade objetiva de preferência a outra; ela o 
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deve, sem dúvida, a alguma causa, na qual se encontra ao menos tanta realidade 

formal quanto esta idéia contém de realidade objetiva” (AT, IX, 32-33). 

Isto obviamente não quer dizer que não haja diferença entre realidade objetiva 

e realidade formal, mas apenas que, se esta diferença não é de grau, ela é de 

natureza. Não obstante, há graus de realidade objetiva e, paralelamente, graus de 

realidade formal, de modo que o acesso a estes últimos deve ser por assim dizer 

transversal. Aparentemente, este acesso é possível, mas não necessário, e assim 

temos, em aparência, o problema da possibilidade da regressão ao infinito no nexo 

causal entre as idéias, na medida em que esta regressão não parece contraditória. Ou 

seja, uma idéia poderia sempre ter como causa formal ou eminente outra idéia. 

Sabemos muito bem, entretanto, que Descartes não admite isso. 

Podemos vislumbrar uma solução a este problema na passagem já citada 

acima: “a fim de que uma idéia contenha uma tal realidade objetiva de preferência a 

outra; ela o deve, sem dúvida, a alguma causa, na qual se encontra ao menos tanta 

realidade formal quanto esta idéia contém de realidade objetiva” (AT, IX, 32-33). 

A referência a “alguma causa” aí é uma referência a uma causa absoluta, já 

bem antes de Descartes dizer que as realidades objetivas podem ser no máximo 

causas relativas, isto é, não podem deixar de ser efeitos, e efeitos de uma realidade 

formal, ao menos em última análise. Embora a referência explícita à questão da 

regressão ao infinito esteja mais para o fim do parágrafo, a solução cartesiana está, 

implicitamente, mais para o começo. Conforme o parágrafo avança, a argumentação 

envereda para a relação entre ser e causa. Assim, na medida em que é um ser, a 

realidade objetiva parece implicar uma regressão ao infinito na causalidade entre as 

idéias. Entretanto, com isso esquecemos outro aspecto relevante da realidade 

objetiva: antes de ser considerada como ser (imperfeito), ela já é considerada um 

princípio de diferença entre as idéias. 
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No parágrafo 15, o mérito desta diferenciação recai todo sobre a realidade 

objetiva: “considerando-as [as idéias] como imagens, dentre as quais algumas 

representam uma coisa e as outras uma outra, é evidente que elas são bastante 

diferentes entre si” (AT, IX, 31). Embora não haja aí o emprego do termo “realidade 

objetiva”, tratam-se das idéias “como imagens”. Ademais, o termo surge, pela 

primeira vez nas Meditações, nas linhas que se seguem imediatamente à passagem 

que acabamos de citar, e surge justamente para reclamar o mérito pela sua 

capacidade de diferenciação das idéias: “Pois, com efeito, aquelas que me 

representam substâncias são, sem dúvida, algo mais e contêm em si (por assim falar) 

mais realidade objetiva...” (AT, IX, 31-32). 

Ora, no parágrafo 17, Descartes retoma esta capacidade da realidade objetiva: 

“a fim de que uma idéia contenha uma tal realidade objetiva de preferência a 

outra...”. A diferença é que, agora, a realidade objetiva não leva todo o mérito 

sozinha, mas o divide com a realidade formal: “ela o deve, sem dúvida, a alguma 

causa, na qual se encontra ao menos tanta realidade formal...”. Decerto, não se trata 

da realidade formal da idéia, a qual é incapaz de diferenciar as idéias entre si, mas 

apenas as distingue modalmente, por exemplo, das sensações e das paixões. Trata-se 

da realidade formal da coisa, de alguma coisa, que é a causa que permite tomar uma 

realidade objetiva “de preferência” a outra. 

Contudo, esta referência última à realidade formal não autoriza ainda, sem 

mais, um juízo de existência. Por uma questão de método, este juízo está suspenso, e 

a existência da maioria das realidades formais, sendo duvidosa, é tomada por falsa. É 

bem isso o que Descartes faz quando considera a substância pensante como possível 

causa de uma série de idéias: não quer dizer que ela as produz, mas que pode 

produzi-las. Estas mesmas idéias podem ser produzidas pelas coisas mesmas, já que 

é apenas a dúvida que transforma isto em falsidade. De fato, onde Descartes prefere 

ver o falso, é muitas vezes o apenas duvidoso que está em jogo. 
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Assim, se uma certa evidência escapa a uma dúvida, Descartes procura uma 

dúvida mais radical para impugná-la. É esta dialética, composta por duas vozes, que 

rege ainda a Terceira Meditação. No parágrafo 17, cada realidade objetiva, com 

exceção daquelas que possam apontar para outra realidade objetiva, aponta para 

uma realidade formal específica, tanto que são necessários os parágrafos 19, 20 e 21 

para afastar cada uma destas realidades formais e colocar em seu lugar a realidade 

formal da substância pensante, o que se mostra impossível em relação à realidade 

formal de Deus. Em outras palavras, trata-se de afastar a causa formal de cada idéia e 

pôr em seu lugar uma causa eminente. Por exemplo, a idéia de extensão tem como 

causa formal um modo, um modo da substância extensa, mas pode ter como causa 

eminente uma substância, a substância pensante: 

 

Quanto às outras qualidades de cujas idéias são compostas as coisas 

corporais, a saber, a extensão, a figura, a situação e o movimento de 

lugar, é verdade que elas não estão formalmente em mim, posto que sou 

apenas uma coisa que pensa; mas, já que são somente certos modos da 

substância, e como que as vestes sob as quais a substância corporal nos 

aparece, e que sou, eu mesmo, uma substância, parece que elas podem 

estar contidas em mim eminentemente. (AT, IX, 35) 

 

Desta maneira, se o que distingue as idéias entre si é, enquanto realidade 

formal, uma causa formal ou eminente, podemos dizer que o que distingue a idéia de 

extensão das outras pode ser desde um modo da extensão até uma substância 

pensante. Sabe-se apenas que há uma realidade formal que a distingue das outras 

idéias, mas não qual. Mas, se uma mesma realidade formal, a saber, a substância 

pensante, pode ser causa formal da idéia “que me representa a mim mesmo” (AT, IX, 

34) e ao mesmo tempo causa eminente da idéia de extensão, então como se 

distinguem estas idéias, já que teriam a mesma causa? 

Ora, na passagem aqui duplamente citada, constatamos que uma idéia se 

distingue das outras por uma realidade formal, que é a sua causa formal ou 
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eminente. Devemos então nos colocar a seguinte pergunta: se há aí duas 

possibilidades de se distinguir a idéia, isto quer dizer que (i) ela se distingue ou bem 

por uma realidade formal que é a sua causa formal ou bem por outra que é a sua 

causa eminente; ou então que (ii) ela se distingue por uma única realidade formal, a 

qual pode ser tanto uma causa eminente quanto uma causa formal? 

De um lado, enquanto causa eminente da idéia de extensão, a substância 

pensante se distingue da causa formal desta idéia, que seria um modo da extensão; 

de outro, enquanto causa formal da idéia de si, ela se distingue de si mesma como 

causa eminente da idéia de extensão. No primeiro caso, trata-se de uma realidade 

formal (substância pensante) se distinguindo de outra realidade formal (modo da 

extensão). No segundo, de uma realidade formal (substância pensante como causa 

formal) se distinguindo da mesma realidade formal (substância pensante como causa 

eminente). 

Ora, como a existência de quaisquer outras realidades formais está posta em 

dúvida, a primeira distinção disponível é a da segunda hipótese. Ou seja, à parte a 

idéia de Deus, pode-se diferenciar a idéia de substância pensante de todas as outras 

idéias, na medida em que a substância pensante é causa formal daquela e causa 

eminente destas. É neste segundo nível de distinção que a primeira hipótese é 

requerida, na medida em que se deve explicar como se distinguem as idéias das 

quais a substância pensante pode ser igualmente causa eminente. Por exemplo, a 

idéia de extensão da idéia de figura. 

Quando Descartes usa os termos “ao menos” e “tanta” para se referir à 

realidade formal e sua função na distinção das realidades objetivas, está fazendo 

abstração de toda realidade objetiva e de toda realidade formal. Isto não quer dizer 

que toda realidade objetiva possa se diferenciar por uma causa eminente, embora 

pudesse eventualmente se distinguir por uma causa formal. Antes, isto parece atestar 

que algumas realidades objetivas se distinguem por uma causa eminente, e outras se 
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distinguem por uma causa formal. Ou melhor, que as mesmas realidades objetivas se 

distinguem em um nível por uma causa eminente e, em outro nível, por uma causa 

formal. 

Assim, tanto a idéia de figura quanto a idéia de extensão se distinguem da 

idéia de substância pensante, na medida em que a própria substância pensante pode 

se reconhecer como causa eminente daquelas e como causa formal desta. É possível 

fazer esta distinção olhando apenas para si, mas, para distinguir a idéia de figura da 

idéia de extensão, é preciso uma causa na qual se encontra “tanta realidade formal” 

quanto cada uma destas idéias contém de realidade objetiva. A cláusula “ao menos” 

já não se aplica aqui. Podemos dizer que Descartes introduz este “ao menos” para 

contemplar um certo nível de “preferência” entre as idéias. 

Não há dúvida de que o papel da causa eminente no contexto em questão é 

muito mais relevante do que o da causa formal. No fim das contas, é o nível mais 

raso de distinção que prevalece: de um lado, a idéia de substância pensante; de outro, 

todas as outras idéias. A priori, toda e qualquer idéia pode ter uma causa formal ou 

eminente; a posteriori, a idéia de substância pensante, “sobre a qual não pode haver 

aqui nenhuma dificuldade” (AT, IX, 34), só pode ter uma causa formal. A dificuldade 

reside em saber se há alguma outra idéia que também só possa ter uma causa formal, 

o que excluiria o papel de causa eminente desempenhado aí pela substância 

pensante. 

Até que se chegue à idéia de Deus, todas as idéias podem ser reduzidas à 

causalidade eminente da substância pensante, à diferença (no nível mais raso) 

daquela idéia que se reduz à causalidade formal desta substância. 

No que diz respeito às idéias de substância e substância extensa, mesmo que 

admitamos que a substância pensante possa ser causa formal destas idéias, disso não 

se segue que ela seja a sua única causa formal possível, já que a sua causa formal 
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pode ser a própria substância extensa ou até mesmo a substância infinita. Após a 

prova da existência de Deus, há então pelo menos três graus de idéias: 

a) Aquelas das quais a substância pensante pode ser causa eminente; 

b) Aquela da qual a substância pensante é causa formal; 

b’) Aquelas das quais a substância pensante pode ser causa formal; e 

c) Aquela da qual a substância pensante não pode ser causa de modo algum. 

Em outras palavras, aquilo que permite diferenciar os graus de realidade 

objetiva são os graus de realidade formal: a) modos; b) substâncias; e c) substância 

infinita. Esta distinção pode ser feita, a princípio, com base em qualquer realidade 

formal, e é levada a cabo com base na realidade formal da substância pensante, a 

qual permite uma distinção vertical entre as idéias, como que olhando ora abaixo ora 

acima de si, tanto que pode ascender à idéia de Deus. 

 

...noto que ao meu pensamento não se apresenta somente uma idéia real 

e positiva de Deus, ou seja, de um ser soberanamente perfeito, mas 

também, por assim dizer, uma certa idéia negativa do nada, isto é, 

daquilo que está infinitamente distante de toda sorte de perfeição; e que 

sou como que um meio entre Deus e o nada... (AT, IX, 43). 

 

 Uma distinção horizontal entre as idéias de um mesmo grau de realidade 

objetiva deve se apoiar numa realidade formal que seja ao mesmo tempo causa 

formal, não apenas no sentido em que esta teria o mesmo grau de realidade que a 

realidade objetiva – o que é insuficiente, ainda que necessário –, mas no sentido em 

que a realidade formal seria semelhante à realidade objetiva. É o que sugere a 

definição de realidade/causa formal: “As mesmas coisas são ditas estarem 

formalmente nos objetos das idéias, quando estão neles tais como as concebemos” (AT, 

IX, 125)2. As mesmas coisas estão nos objetos, não apenas tanto quanto nas idéias, 

mas tais quais nas idéias. Caso contrário, não se poderia distinguir, por exemplo, a 

                                                 
2 “Eadem dicuntur esse formaliter in idearum objectis, quando talia sunt in ipsis qualia illa percipimus” (AT, 

VII, 161). 
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idéia de substância extensa da idéia de substância pensante, se supomos que esta 

última substância pode ser causa formal, em um sentido fraco, de ambas. Até porque 

a substância extensa é também, à sua maneira, “um meio entre Deus e o nada”. 

Em todo caso, se a distinção horizontal entre as idéias demanda um apelo a 

este tipo de causa formal, o contexto em questão exige apenas uma distinção vertical 

entre as idéias, para o que basta o apelo à realidade formal tomada indistintamente 

como causa formal ou eminente. Assim, se a idéia de substância pensante se 

diferencia da idéia de modo da extensão é porque a primeira tem um maior grau de 

realidade objetiva do que a segunda, na medida em que a substância pensante pode 

ser causa eminente desta e é causa formal daquela. O fato de poder ter uma mesma 

causa, então, não impede que estas idéias se distingam, desde que esta causa seja 

uma realidade formal, no caso, a da substância pensante. 

Devemos agora considerar um problema que omitimos nas linhas acima. 

Dissemos que a realidade formal da substância pensante se antecipa à realidade 

formal de cada realidade objetiva a fim de manter assegurada a ação da dúvida. 

Entretanto, no que concerne às idéias fictícias, se a substância pensante não 

desempenha apenas este papel estratégico, mas deve ser considerada, inclusive do 

ponto de vista do sistema constituído, a causa eminente destas idéias, então não 

haveria nem sequer esperança de que, ao fim da ordem meditativa, houvesse o 

socorro de uma causa formal para elas. 

Ou seja, se várias idéias fictícias pudessem ter como única causa a substância 

pensante, seria preciso admitir que várias realidades objetivas, não só poderiam ter, 

mas teriam como causa uma única realidade formal. Neste caso, como elas se 

distinguiriam? A substância pensante parece dar conta de distingui-las da idéia de si, 

mas daria conta de distingui-las entre si? 

Este problema está na verdade relacionado com outra conseqüência da 

interpretação que ora delineamos: se cada realidade objetiva se distingue por uma 
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realidade formal, como distinguir duas realidades objetivas de uma mesma cadeia 

causal que terminaria em uma única realidade formal? Pois, com efeito, antes de 

serem idéias de coisas, as idéias fictícias são idéias de idéias. Assim a idéia de sereia 

remete à idéia de peixe e à idéia de mulher, que por sua vez podemos supor que 

remetem às “idéias que me representam outros homens, ou animais, ou anjos”, que 

por fim “podem ser formadas pela mistura e composição de outras idéias que tenho 

das coisas corporais e de Deus, ainda que não houvesse, fora de mim, no mundo, 

outros homens, nem quaisquer animais ou anjos” (AT, IX, 34). 

Descartes não diz: ainda que não houvesse coisas corporais nem Deus. Pois, 

certamente, a análise daquelas idéias não termina aí. Por ora, trata-se de chegar das 

idéias de idéias às idéias de coisas. A análise das idéias de coisas é remetida às linhas 

e aos parágrafos seguintes. A análise das idéias de coisas corporais, então, leva a 

alguma coisa, qualquer que seja, mas não a outra idéia. 

Seria possível objetar aqui que a análise de certas idéias de coisas leva, sim, a 

outra idéia, como quando Descartes diz que, “Quanto às idéias claras e distintas que 

tenho das coisas corporais, há algumas dentre elas que, parece, pude tirar da idéia 

que tenho de mim mesmo” (AT, IX, 35), ou seja, da idéia e não de mim. Isto porque, 

uma vez que desconhece a origem de certas idéias, Descartes se dá o direito de 

reputar idéias verdadeiras como idéias fictícias. Não estranha, portanto, que certas 

idéias de coisas sejam reputadas como idéias de idéias. 

Não obstante, Descartes se apressa, neste momento, em reenviar o que pode 

ser uma idéia de idéia ao que certamente é uma idéia de coisa: a idéia de substância 

pensante, para afastar a hipótese de que esta coisa seja necessariamente a coisa 

corporal, o que todavia continua sendo possível, mas apenas possível. 

Assim, a idéia de coisa corporal e, por exemplo, a idéia de mim mesmo, não 

têm necessariamente causas diversas, mas continuam podendo ter causas diversas. A 

idéia de Deus, antes de necessariamente ter Deus como causa, pode ter Deus como 
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causa. A existência possível da idéia de corpo, conjugada com a existência (no 

mínimo) possível da idéia de Deus, pode dar origem a outras idéias. Estas mesmas 

idéias, quando analisadas, podem ter como causa mais de uma coisa, não 

alternativamente, mas ao mesmo tempo. Em outras palavras, se a idéia de corpo 

pode ter como causa o corpo ou a substância pensante, uma idéia fictícia pode ter 

como causa o corpo e a substância pensante. Ora, uma vez que, mais cedo ou mais 

tarde, seja desvendado que o corpo é a causa da idéia de corpo e a substância 

pensante a causa da sua idéia, é desvendado que a idéia fictícia em questão é, na 

verdade, uma idéia destas idéias, e não uma idéia daquelas coisas. Podem-se 

misturar idéias, mas não se podem misturar coisas. Não há coisas fictícias, o que seria 

uma contradição nos termos, mas apenas idéias fictícias. 

Portanto, só pode haver idéias de idéias se em alguma medida estas idéias são 

formadas por coisas distintas. Uma idéia de idéia pressupõe sempre pelo menos duas 

coisas. A rigor, não há idéia de idéia, mas apenas idéia de idéias. Inversamente, não 

há idéia de coisas, mas apenas idéia de coisa. Uma idéia “da idéia da ‘idéia de uma 

coisa’” não se distingue da ‘idéia de uma coisa’, pois o princípio de diferença é o 

mesmo. Uma única realidade formal não pode distinguir, na mesma cadeia causal, 

mais de uma realidade objetiva. Para que duas realidades objetivas se distingam, é 

preciso pelo menos duas realidades formais. 

Isto explica porque é possível que uma realidade objetiva dê origem a outra 

realidade objetiva e, ao mesmo tempo, que elas possam se distinguir apesar de o 

princípio de diferença entre elas ser a realidade formal, pois não se trata de uma 

única realidade formal. Se a realidade objetiva não pode ser o princípio de diferença 

de outra realidade objetiva, então, uma segunda realidade objetiva numa cadeia 

causal indica que há outra realidade formal em jogo. Esta realidade objetiva é 

segunda, portanto, também em outra cadeia causal. Desta maneira, toda cadeia 

causal possui de saída dois elos: uma coisa e uma idéia de coisa. A partir daí, não se 
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pode avançar numa cadeia causal sem que se desvie para outra cadeia causal, 

formando assim uma espécie de rede causal entre as idéias. Ou seja, “ainda que 

possa ocorrer que uma idéia dê origem a uma outra idéia” (AT, IX, 33), isto não quer 

dizer que esta idéia seja condição suficiente para isto, pois tudo indica que ela precisa 

de outra idéia, em concurso com a qual pode chegar a uma terceira. 

Em suma, as idéias fictícias se distinguem na medida em que confundem as 

idéias de que são formadas, de modo que estas são tanto menos fictícias quanto 

menos realidades formais envolvem. Neste sentido, não só todas as idéias fictícias 

são compostas como todas as idéias compostas são fictícias. Assim, as idéias fictícias 

não são, como a princípio parecem ser, um contra-exemplo à interpretação aqui 

defendida. 
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