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0. CONSIDERAÇÕES METODOLÓGICAS 



A* O objectivo da presente unidade processual de investigação. 

0 objectivo da presente unidade processual de investigação consiste na 

realização da segunda fase/componente da terceira das "unidades 

processuais" em que foi dividida a totalidade da presente investigação pela 

sua Organização geral (1) (enquanto que a unidade processual de investigação 

que foi objecto da III PARTE da presente exposição tem como "objectivo" 

a realização da primeira fase/componente daquela mesma "terceira unidade 

processual" de investigação). 

Esta "terceira unidade processual" - recorda-se uma vez mais 

consiste na confrontação analítica e metodologicamente organizada da totalidade 

do conteúdo do modelo teórico da presente investigação,com aquilo que no conteúdo 

do objecto operatório desta investigação for homólogo daquele conteúdo 

do modelo teórico, segundo a hipótese que ele I. Esta confrontação 

estabelece-se em ordem a avaliar, por um lado, o grau de identidade entre 

aquele modelo teórico e o que lhe é homólogo no objecto operatório em causa 

e, por outro lado, o grau de consistência teórica da constituição do 

pensamento filosófico de Descartes em função daquele mesmo modelo teórico 

(nomeadamente o grau de consistência teórica da constituição da representação 

cartesiana da união da alma e do corpo) (2) . 

Tal como também se assinalou nas "Considerações Metodológicas" da III 

PARTE da presente investigação (3), o conteúdo do modelo teórico é divisível 

em três partes ou componentes, para efeitos da sua confrontação/avaliação re-
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lativamente ao objecto operatório da presente investigação: uma primeira 

parte, ou componente , que consiste na admissão da hipótese de que a 

constituição geral do pensamento filosófico de Descartes é determinado por 

um princípio constituinte geral, cujo conteúdo é também hipoteticamente 

admitido; uma segunda parte ou componente, que consiste numa 

determinação/construção teórica hipotética da constituição da representação 

cartesiana da união da alma e do corpo, produzida em conformidade com o 

princípio constituinte geral acabado de referir e com algumas outras 

condições particulares admitidas (dadas) próprias da constituição desta 

representação cartesiana; uma terceira parte, ou componente, que consiste 

na determinação/construção teórica hipotética da constituição geral do 

pensamento filosófico de Descartes, em função da constituição da formação 

socio-económica que a burguesia europeia ascendente estava construindo ao 

tempo de Descartes. 

Assim, o objectivo da presente unidade processual de investigação 

enquanto esta é a realização da segunda fase/componente da "terceira unidade 

processual" acima referida, posta pela "Organização" geral da presente 

investigação - consiste na avaliação do grau de conformidade da constituição 

da representação cartesiana da união da alma e do corpo com o conteúdo da 

segunda parte ou componente acima referido do modelo teórico, isto é a 

determinação/construção teórica hipotética da constituição daquela 

representação cartesiana, integrada naquele modelo teórico. Esta avaliação 

efectua-se através da determinação do grau de identidade entre o conteúdo 

daquela determinação/construção teórica hipotética da construção da 

representação cartesiana da união da alma e do corpo e o que nesta 

constituição se manifestar homólogo dos componentes da 

determinação/construção teórica hipotética acabada de referir. 

Pois neste momento da presente investigação - dado o seu 
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desenvolvimento anteriormente efectuado e a natureza do seu problema 

primordial - o que está fundamentalmente em causa não é aprofundar a 

determinação/garantia da "objectividade factual" do modelo teórico, pela 

sua confrontação com um dado conteúdo regional do pensamento filosófico 

de Descartes (neste caso a representação cartesiana da união da alma e do 

corpo), mas determinar/garantir a consistência, ou objectividade teórica 

deste mesmo conteúdo regional do pensamento filosófico de Descartes, em 

função do modelo teórico em causa, nomeadamente em função do seu componente ca 

pitai, que I tido como o princípio constituinte geral deste mesmo pensamento fi 

losófico (o princípio P) . E este princípio constituinte geral já se encontra, 

neste momento da presente investigação,em condições metodológicas/teóricas suficientes 

para realizar esta função, uma vez que a sua consistência,ou "objectividade teórica" já 

foi atingida no decurso da unidade processual de investigação a que 

corresponde a II PARTE da presente exposição, e a sua "objectividade 

factual" foi igualmente atingida na unidade processual desta mesma 

investigação a que corresponde a III PARTE desta exposição. 

No entanto se se considerar que aquela determinação/construção teórica 

hipotética da constituição da representação cartesiana da união da alma 

e do corpo - relativamente ã qual se vai avaliar a consistência, ou 

objectividade teórica da constituição desta representação cartesiana 

contem outros elementos constituintes além do princípio constituinte geral 

acima referido do pensamento filosófico de Descartes (tais como as 

diversas condições particulares admitidas/dadas relativamente ã constituição 

daquela representação cartesiana (4) e diversas consequências (deduzidas) 

da conjugação constituinte daquele princípio constituinte geral com as 

diversas condições particulares acabadas de referir (5)) reconhece-se 

que a presente unidade processual de investigação tem efectivamente uma função 

ambivalente, embora o seu objectivo fundamental seja o que acima se 

assinalou: determinar/garantir a "objectividade teórica" da constituição da 
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representação cartesiana da união da alma e do corpo, em função do modelo 

teórico, ou . mais exactamente, do seu componente capital que é o princípio 

constituinte geral do pensamento filosófico de Descartes . Pois, os elementos 

do modelo teórico acabados de enumerar não apresentam ainda até ao momento 

actual da presente investigação nenhuma garantia de conformidade de facto 

com o que lhes for homólogo no conteúdo mesmo do pensamento filosófico de 

Descartes, isto é não lhes foi ainda garantida a sua'objectividade factual" 

(6) relativamente àquele pensamento filosófico, segundo os seus testemunhos 

(como ocorreu em relação ao princípio constituinte geral admitido 

relativamente àquele mesmo pensamento filosófico). 

Assim, alem da realização do que se considerou como objectivo fundamental 

da presente unidade processual de investigação, esta terá também um objectivo 

secundário (de efeitos meramente operatórios) a realizar, que é a avaliação 

da "objectividade factual" dos referidos elementos do modelo teórico (os 

quais, recorda-se, são diversas condições particulares admitidas/dadas 

relativamente ã constituição da representação cartesiana da união da alma 

e do corpo e diversas consequências (deduzidas) da conjugação constituinte 

daquelas condições particulares admitidas/dadas com o princípio constituinte 

geral do pensamento filosófico de Descartes). 

Se finalmente se tiver em conta a natureza do princípio constituinte 

geral do pensamento filosófico de Descartes - o qual se constitui pela 

integração de dois componentes, um com fundamento imediato prático e com 

uma posição constituinte hegemónica, o outro totalmente de natureza 

gnosiológica - reconhece-se que aquele princípio constituinte geral é, 

pela sua própria natureza, um princípio constituinte prático-teórico. Por 

conseguinte, a objectividade que ele conferir a qualquer "ser" - que no 

caso da presente unidade processual de investigação é a representação 

cartesiana da união da alma e do corpo - pode ser legitimamente considerada 
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como uma objectividade pratico-teórica (o que justifica o título dado ã 
presente unidade de exposição). 

B- 0 objecto da presente unidade processual de investi gaçao. 

Dado o "objectivo" atribuído à presente unidade processual de 

investigação (exposto no parágrafo imediatamente anterior) o seu objecto 

isto é aquilo que através dela se procura conhecer - é, também como 

aquele "objectivo", ambivalente, com um componente fundamental e um 

componente secundário (embora operatoriamente necessário). 

0 componente fundamental do "objecto" da presente unidade processual 

de investigação consiste no grau de conformidade da constituição da 

representação da união da alma e do corpo com o que no parágrafo 

imediatamente anterior desta exposição se dignou por segunda parte ou 

componente do modelo teórico. Este consiste, recorda-se, na 

determinação/construção teórica hipotética da constituição daquela 

representação cartesiana efectuada segundo o princípio constituinte do 

pensamento filosófico de Descartes, tendo em conta as diversas condições 

particulares admitidas/dadas relativamente a constituição daquela mesma 

representação cartesiana. Assim, o"componente fundamental" do "objecto" 

da presente unidade processual de investigação pode enunciar-se (e 

conceber-se) como sendo o grau de coerência da constituição da representação 

cartesiana da união da alma e do corpo, relativamente ao princípio 

constituinte geral do pensamento filosófico de Descartes, tendo em conta 

as "condições particulares"admitidas/dadas acabadas de mencionar. 

Por sua vez o componente secundário do "objecto" desta unidade processual 

de investigação consiste no grau de conformidade dos elementos do modelo 

teórico que até este momento da presente investigação não tiveram ainda garan-
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tia da sua objectividade factual - isto é as condições particulares 

admitidas/dadas (acabadas de referir) relativas ã constituição da 

representação cartesiana da união da alma e do corpo e as consequências 

(deduzidas) da integração constituinte daquelas condições particulares 

admitidas/dadas e do princípio constituinte do pensamento filosófico de 

Descartes - com o que for homólogo destes elementos do modelo teórico 

na constituição do pensamento filosófico de Descartes (ou mais precisamente 

na sua representação do homem). 

C. 0 objecto operatório da presente unidade processual de investigação. 

Tendo em conta o "objectivo" e o "objecto" da presente unidade de 

investigação (identificados nos dois últimos parágrafos da presente unidade 

processual de exposição), o conjunto dos materiais com os quais esta 

mesma unidade de investigação será realizada é composto, por um lado, pelo 

conteúdo do componente do modelo teórico que directamente lhe diz respeito 

(o que se designou por segunda parte ou componente do modelo teórico) e, 

por outro lado, pelos textos de Descartes considerados como testemunhos 

suficientes do seu pensamento filosófico relativo não só ã sua representação 

da união da alma e do corpo, mas também sobre os componentes desta união 

(a alma e o corpo), o que no seu conjunto corresponde ã representação 

cartesiana do homem,considerado este no seu todo. Esta extensão do objecto 

operatório da presente unidade processual de investigação ã totalidade da 

representação cartesiana do homem resulta das "condições particulares 

admitidas/dadas" relativas ã constituição da representação cartesiana da 

união da alma e do corpo, postas pelo modelo teórico, se reportarem 

directamente adiversos componentes do homem, para além do conteúdo restrito 

da relação constituinte da união da alma e do corpo. Nestas condições, a 

inclusão da totalidade da representação cartesiana do homem, como objecto 

operatório da presente unidade processual da investigação, é uma inclusão 
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selectiva, ordenada em função das necessidades metodológicas da realização 

desta mesma unidade processual de investigação, predominantemente 

determinadas pelo conteúdo mesmo do componente aqui em causa do modelo 

teórico. 

D- Opções operatórias gerais relativas à realização da presente unidade 
processual de investigação. 

a) Dado que,por um lado, o "objecto" e o "objectivo" da presente unidade 

processual de investigação implicam confrontações entre conteúdos - os 

elementos que formam o componente do modelo teórico relativo a esta unidade 

de investigação e as constituições das representações cartesianas da união 

da alma e do corpo, da alma, do corpo e do homem no seu todo - e, por 

outro lado, dado também que em conformidade com as condições gerais em que 

se processa a presente investigação, de entre os conteúdos acima referidos 

so os elementos que formam o componente em causa do modelo teórico são 

seguramente conhecidos pelo sujeito de conhecimento constituinte desta mesma 

investigação (foi ele que os construiu hipotético-dedutivamente), enquanto 

que as constituições das representações cartesianas em causa são 

necessariamente (do ponto de vista metodológico) desconhecidas - pelo 

menos parcialmente desconhecidas, caso contrário não teria qualquer sentido 

efectuar esta investigação - esta unidade processual de investigação 

desenvolver-se-á a partir dos elementos acima referidos do componente 

em causa do modelo teórico. Assim ela efectuar-se-á através de 

interrogações sucessivas tendentes a desvelar o grau de identidade existente 

entre cada um daqueles elementos do modelo teórico e o seu homólogo 

respectivo, pertencente às constituições das representações cartesianas 

acima enumeradas (da união da alma e do corpo, da alma, do corpo, do homem 

considerado no seu todo) . 

b) Dado que o componente do modelo teórico relativo ã presente unidade 
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processual de investigação se apresenta constituído por duas unidades 

constituintes fundamentais - as "condições constituintes gerais dadas" 

e as "condições constituintes gerais deduzidas" da representação cartesiana 

da união da alma e do corpo (7) - as quais se apresentam por sua vez 

divididas em vários componentes (destacados por parágrafos e alíneas na 

presente exposição (8)), a presente unidade processual de investigação 

constituir-se-á subdividida em duas unidades processuais fundamentais, as 

quais se subdivirão, por sua vez, noutras unidades processuais de 

investigação/exposição, correspondendo cada uma às divisões acima referidas 

do componente aqui em causa do modelo teórico. 

c) A realização da presente unidade processual de investigação será 

determinada em geral por um princípio de economia de meios. Por conseguinte, 

no seu decurso serão utilizados somente os testemunhos cartesianos julgados 

suficientes para tornar claramente manifestos os "graus de conformidade" 

procurados (entre os elementos do componente do modelo teórico aqui em causa 

e seus homólogos, pertencentes ã constituição do pensamento filosófico de 

Descartes) . 



N O T A S 

1. Cf. supra, I, 3., p.p.85-94 (nomeadamente p.89). 

2. Recorda-se aqui uma vez mais que as outras duas "unidades processuais" 
estabelecidas pela Organização geral da presente investigação consistem 
na construção teórica respectivamente do "objecto modelo" e do modelo 
teórico"desta mesma investigação - cf., supra, II, 1., p.p.101-125 e 2. 
p.p.126-164 respectivamente. 

3. Cf. ib., III, 0. p.p.167-168. 

4. Quanto ao enunciado destas condições particulares dadas - cf. ib., 
II, 1.2.1., p.p.105-106. 

5. Quanto ao enunciado destas consequências deduzidas, cf. ib., II, 
1.2.2., p.p.107-123. 

6. Usa-se aqui este termo com o mesmo valor conceptual com que se usou 
na III PARTE da presente exposição - cf., supra, III, 0., p.p.168-169. 

7. Cf. supra, II, 1.2.1., p.p.105-106 e 1.2.2., p.p.107-123. 

8. Cf. id. 

* * 



1. CONDIÇÕES GERAIS BABAS (hipoteticamente admitidas) RELATIVAS 

À CONSTITUIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO CARTESIANA DA UNIÃO DA ALMA E DO CORPO, 

INTEGRADA NA REPRESENTAÇÃO CARTESIANA DO HOMEM (1) , E AS SUAS HOMOLOGAS 

NAQUELA CONSTITUIÇÃO 



1.1. A condição constituinte hipotética, posta no § 1.2.1./A. da exposição 

do modelo teórico (2) e a sua homóloga na constituição da representação 

cartesiana da união da alma e do corpo, integrada na representação cartesiana 

do homem. 

A constituição da representação cartesiana do homem pressupõe dados 

de um conhecimento empírico relativo a um conjunto de seres individuais -

os homens, objectos de um conhecimento de experiência imediata - cujas 

realidades respectivas se dão, a este nível de conhecimento, com conteúdos 

iguais (parcialmente pelo menos). Estes conteúdos (ou uma sua parte), 

enquanto conteúdos idênticos (pelo menos parcialmente), são os "seres" a 

que Descartes reporta em última instância a sua construção teórica, como 

"seres" a conhecer teoricamente. 

Os testemunhos sobre esta situação constituinte da representação 

cartesiana do homem são de tal modo abundantes e claros nos escritos de 

Descartes, que a verificação de conformidade da "condição constituinte 

hipotética", em causa neste momento de investigação, com a sua homóloga 

constituinte da representação cartesiana do homem não necessita de uma 

unidade processual particular de investigação que a fundamente. Assim, 

assinalar-se-ão aqui somente, e a título de exemplo, alguns testemunhos 

desta situação constituinte, recolhidos nos dois principais escritos 

cartesianos totalmente consagrados à construção teórica de uma representação 

do homem. 

a) 0 Tratado do Homem (e a notícia sobre este Tratado na V parte do 
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Discurso do Método). 0 primeiro destes escritos cartesianos começa por 

estabelecer equivalências constituintes entre, por um lado, os seres 

individuais aí admitidos que, enquanto tais, realizam em si as representações 

gerais a apresentar/constituir teoricamente no decurso deste mesmo escrito 

cartesiano (isto é os homens do novo mundo cartesiano (3))e, por outro lado, 

os homens, objectos de um conhecimento de experiência imediata: "estes homens 

[os do novo mundo cartesiano] serão compostos, como nós de uma Alma e de 

um Corpo" (4), "homens que se nos assemelham" (5). Esta semelhança, pelo 

menos no que respeita ao corpo, reporta-se tanto ao exterior, como ao 

interior de tais seres (6) e o conjunto dos homens objectos de um 

conhecimento de experiência imediata - nós - aparece mesmo neste escrito 

cartesiano como um modelo constituinte, relativamente ã representação teórica 

a constituir: "suponho que o corpo não é outra coisa senão uma estátua ou 

máquina de terra (7), que Deus forme expressamente, para a tornar a mais 

semelhante a nós que é possível" (8). 

Através do Tratado do Homem são frequentes e claramente manifestos os 

testemunhos da presença do homem-objecto-de-um-conhecimento-empírico, como 

um ser-objecto pressuposto pela constituição da representação teórica que 

Descartes aí está constituindo/apresentando deste "ser". Um dos últimos 

destes testemunhos: "desejo [...] que considereis, em primeiro lugar, que 

nao supus nela [na máquina-corpo-humano] nenhuns órgãos, nem nenhuns corpos 

elásticos (9) que nao sejam tais que nós nao possamos muito facilmente persuadirmo 

-nos de que.ha muitos semelhantes tanto em nós, como em vários animais sem razão 

[...]. Enfim, no que diz respeito a todas as outras coisas que supus, e 

que não podem ser apercebidas por nenhum dos sentidos, elas são todas tão 

simples e tao vulgares, e mesmo em tão pequeno número, que se as comparais 

com a variada composição e o maravilhoso artifício que aparece na estrutura 

dos orgaos que são visíveis, tereis muito mais motivos para pensar que omiti 
varias coisas que estão em nós, do que supus alguma que aí não esteja mesmo" 
(10). 
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Segundo a notícia que, do Tratado do Homem, Descartes apresenta na V 

parte do Discurso do Método, o ser-objecto da repersentação teórica que 

ele se propõe constituir, é uma natureza geral relativa a indivíduos que tem a 

experiência dos fenómenos luminosos: o homem que é o espectador daqueles 

fenómenos (11). Nesta mesma notícia, Descartes testemunha ainda a sua 

determinação de tomar o exterior e o interior do nosso corpo como modelo 

constituinte da representação teórica do corpo humano que se propõe 

constituir (12). E ao terminar esta notícia, reportando-se à sua investigação 

sobre a relação da alma racional com o corpo-máquina, Descartes identifica 

o objecto da representação teórica em cuja constituição aquela relação se 

insere, como um verdadeiro homem. Este aparece ali como um dado prévio àquela 

investigação, desempenhando a função de modelo para a reconstituição teórica 

da relação da alma e do corpo, isto é para a constituição da representação 

cartesiana da relação da alma e do corpo (13). 

b) La Description du Corps Humain. 0 ser proposto na primeira parte 

deste escrito cartesiano, como objecto de um conhecimento teórico a elaborar, 

é a realidade constituinte do seu autor e a realidade constituinte de cada 

um dos seus leitores possíveis o que, pela ausência de delimitação destes 

implica ser a realidade constituinte de cada um dos homens possíveis. Ao 

mesmo tempo que Descartes faz esta determinação do objecto daquele 

conhecimento teórico, deixa claramente pressuposto - quer pelos objectivos 

visados (fundamentalmente uma Medicina preventiva e curativa (14)), quer 

pelo próprio conteúdo deste escrito que o que será objecto do conhecimento 

teórico em causa é o que há de idêntico na realidade constituinte de cada 

homem indivíduo: "nao há nada de que alguém se possa ocupar com mais proveito 

do que a procurar conhecer-se a si mesmo" (15); "conhecer a natureza do 

nosso corpo"(16); "conhecer mais distintamente a nossa natureza" (17). Assim, 

identificado o objecto do conhecimento teórico a constituir/apresentar 

segundo este escrito de Descartes com o nosso corpo ou com a nossa natureza 
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aquele objecto é posto, na sua globalidade, como um dado prévio ã 

constituição daquele conhecimento teórico, e presente ao sujeito constituinte 

daquele mesmo conhecimento através de uma outra forma de conhecimento: ele 

determina-se assim, ã partida de uma actividade constituinte de um 

conhecimento teórico, como sendo o conteúdo de real (pelo menos uma sua parte) 

que o sujeito que realiza esta actividade se representa (admite) que 

constitui o seu próprio ser. 

1.2. A condição constituinte hipotética, posta no § 1.2.1./B. da exposição 

do modelo teórico (18) e a sua homóloga na constituição da representação 

cartesiana da união da alma e do corpo, integrada na representação cartesiana 

do homem. 

A determinação (constituinte) da constituição da representação cartesiana 

do homem em geral pelo princípio constituinte geral do pensamento filosófico 

de Descartes, posto pelo modelo teórico da presente investigação, já foi 

indirectamente garantida no decurso desta investigação, quando aqui se 

verificou a "objectividade factual" daquele princípio (enquanto componente 

do modelo teórico) relativamente ã totalidade do pensamento filosófico de 

Descartes (19). A fundamentação desta "objectividade factual" efectuou-se 

- recorda-se - tanto em relação aos "propósitos teorizantes" de Descartes, 

referentes ã sua actividade constituinte de conhecimento gnosiologicamente 

válido, como em relação ã natureza mesma da resultante desta actividade, 

enquanto discurso filosófico, isto é o seu pensamento filosófico (20). 

Dado que a representação cartesiana do homem é uma parte - e uma parte 

capital - daquele pensamento filosófico, a sua constituição será, em termos 

formais, necessariamente determinada pelo princípio constituinte universal 

daquele mesmo pensamento filosófico. Isto é ficou assim garantida a 

determinação constituinte de direito daquela representação cartesiana por 
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este principio constituinte geral. 

A determinação constituinte de facto da representação cartesiana do 

homem por aquele princípio constituinte geral não foi ainda objecto de 

avaliação na presente investigação. Esta avaliação será, no entanto, muito 

abreviada, nomeadamente no que diz respeito ã conformidade da constituição 

da representação cartesiana do homem com o componente gnosiológico do 

princípio constituinte geral em causa, por duas ordens de razões: 

- economia de meios: alguns dos elementos da resolução desta questão, 

integram já a presente investigação; a resolução completa desta 

questão implica uma unidade autónoma e vasta de investigação, pois 

ela inclui, como componente capital, a questão do grau de fidelidade 

da constituição do pensamento metafísico de Descartes às suas 

determinações metodológicas (21), pelo menos no que respeita a um 

dos dois objectos nucleares deste pensamento: a alma; 

- o problema a resolver pela presente investigação, considerado no 

seu sentido restrito, não consiste na avaliação do grau de 

conformidade de facto da constituição da representação cartesiana 

do homem com o componente gnosiológico do princípio constituinte geral 

em causa, mas sim na determinação da pensabilidade (segundo a 

constituição operatória dada/admitida de um sujeito de conhecimento) 

de um caso de não-conformidade, tida por manifesta, que se produziu 

no interior daquela constituição, relativamente ao componente 

gnosiológico daquele mesmo princípio constituinte geral (pensabilidade 

a determinar, segundo a opção metodológica constituinte da presente 

investigação, em função predominantemente do componente prático do 

mesmo princípio). 

Por razões de rentabilidade de investigação e tendo em conta a 
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constituição/exposição do pensamento filosófico de Descartes, a presente 

unidade de investigação efectuar-se-á separadamente em ordem não só a cada 

um dos componentes - prático e gnosiológico - do princípio constituinte 

geral do pensamento filosófico de Descartes, mas também a cada um dos 

componentes do homem, segundo a sua representação cartesiana. 

A. A determinação constituinte de ffacforo da representação cartesiana 

do homem pelo componente prático do princípio constituinte geral do 

pensamento filosófico de Descartes. 

Dado o conteúdo do componente prático do princípio constituinte geral 

do pensamento filosófico de Descartes, o objectivo particular do momento 

actual da presente investigação consiste em verificar se a representação 

cartesiana do homem se dá, no interior daquele pensamento filosófico, como 

uma representação operatoriamente necessária à melhor realização possível 

da conservação do desenvolvimento do ser de um sujeito prático total ( o 

homem em geral). 

a) No que respeita ã representação cartesiana da aluna Se se tiverem 

conjuntamente em conta as seguintes posições teóricas de Descartes: 

- a constituição da representação da alma dá-se - como é bem conhecido 

e o Discurso do Método e as Meditações o deixam claramente manifesto 

-, no interior do pensamento filosófico de Descartes, imediatamente 

como um meio para a constituição de um conhecimento teórico das 

condições gerais e dos fundamentos ontológicos do conhecimento 

gnosiologicamente válido (além de outros eventuais fins práticos 

(22)); 

- a constituição de conhecimentos gnosiologicamente válidos é, segundo 
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Descartes, operatoriamente implicada de modo necessário tanto pela 

forma geral da operatividade natural de um sujeito prático-vontade 

para a melhor realização das possibilidades deste sujeito (23), como 

pelo conceito geral de virtude, enquanto princípio normativo universal 

da actividade deste mesmo sujeito (24); 

- a constituição de um conhecimento gnosiologicamente válido e a 

garantia de o ter constituído não são dados imediatos, segundo 

Descartes, mas antes implicam a constituição de um conhecimento 

teórico sobre as condições gerais da validade gnosiolõgica do 

conhecimento e da garantia desta validade, para o sujeito que produz 

conhecimento (25); 

- a melhor realização possível de um sujeito prático-vontade é, segundo 

Descartes, um meio operatoriamente necessário ã melhor realização 

possível de um sujeito prático total (o homem em geral) enquanto 

tal (portanto, operatoriamente necessário à melhor realização possível 

do processo de conservação e desenvolvimento do ser deste sujeito 

prático total), visto que, em última instância, o erro gnosiológico 

e o erro prático em geral resultam da realização imperfeita da 

actividade do sujeito prático-vontade (26) 

conclui-se - dadas as condições acabadas de enunciar - que a constituição 

da representação cartesiana da alma humana aparece posta, no interior da 

constituição geral do pensamento filosófico de Descartes, através de uma 

série de conexões teóricas e operatórias, como um meio operatoriamente 

necessário ã melhor realização possível do processo de conservação e 04 

desenvolvimento do ser de um sujeito prático total - o homem em geral. 

Esta conclusão é reforçada pelos testemunhos directos de Descartes 

relativos ao significado que ele atribui ã constituição da filosofia em 

geral - e por conseguinte relativos também ao significado da constituição 



446 

da representação cartesiana da alma humana, enquanto momento inicial da 

constituição da filosofia em geral - como meio operatoriamente necessário 

a melhor realização possível do processo de conservação e de desenvolvimento 

do ser de um sujeito prático-total - o homem em geral - como já se 

mostrou no decurso da presente investigação (27). 

b) No que respeita ã representação cartesiana do QMTPTO hggsma. Os vários 

testemunhos directos de Descartes relativos à integração operatória da 

constituição da sua representação teórica do corpo humano no seu pensamento 

filosófico mostram que esta constituição e esta representação são um meio 

operatoriamente necessário ã melhor realização possível da. conservação e 

do desenvolvimento do homem em geral. 

No Discurso do Método/Tratado do Homem. Apesar de o Tratado do Homem 

ser o testemunho mais completo do pensamento de Descartes sobre o corpo 

humano tal qual ele chegou ao nosso conhecimento, ele não contam 

explicitamente nenhuma informação sobre qualquer determinação prática 

relativa ã sua constituição. No entanto Descartes, ao referir-se no Discurso 

do Método ao conteúdo do Tratado do Homem (enquanto parte do seu Mundo), 

desvela de algum modo os objectivos visados com a constituição de um 

conhecimento teórico do corpo humano: a sua investigação sobre os corpos 

entre os quais situa o do homem com um lugar privilegiado (28) - visa 

a constituição de uma filosofia prática que permita o domínio da natureza, 

cujo resultado principal por ele procurado é a "conservação da saúde , a 

qual e sem duvida o primeiro bem e o fundamento de todos os outros bens 

desta vida, porque o próprio espírito depende tão profundamente do 

temperamento e da disposição dos órgãos do corpo, que, se for possível 

encontrar algum meio que torne em geral os homens mais avisados (29) e mais 

hábeis, do que eles nunca o foram até agora, creio que I na medicina que 

se deve procurá-lo [...] poder-nos-íamos libertar de uma infinidade de 
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doenças, tanto do corpo como do espírito, e talvez mesmo do enfraquecimento 

da velhice, se se tivesse o conhecimento suficiente das suas causas e de 

todos os remédios de que a natureza nos proviu" (30). E Descartes conclui 

o Discurso do Método afirmando: "resolvi não empregar o tempo que me resta 

para viver em outra coisa que não seja procurar adquirir algum conhecimento 

da natureza, que seja tal que dele se possam tirar regras para a medicina, 

mais consistentes do que aquelas que tem havido até ao presente" (31). 

Se efectavimente estas passagens do Discurso do Método não estabelecem 

uma identificação imediatamente manifesta da medicina e da conservação da 

saúde com o objectivo da investigação cartesiana sobre o corpo humano 

Descartes nao inclui mesmo o corpo humano na enumeração dos componentes 

do objecto da sua filosofia prática, cuja resultante mais significativa 

para o homem é a conservação da saúde, através da constituição de uma nova 

medicina (32) - no entanto há naquelas passagens do Discurso do Método 

indícios suficientes para concluir que o conhecimento teórico do corpo humano 

e tido ai como um meio operatoriamente necessário à constituição da nova 

medicina e, através desta, ã conservação da saúde. Assim, por um lado, a 

constituição de um conhecimento teórico do corpo humano aparece aí 

conjuntamente com a constituição do conhecimento teórico dos restantes 

objectos da natureza, que Descartes aponta como meio operatoriamente 

necessário ã constituição da nova medicina; por outro lado, esta medicina 

pela natureza dos pressupostos metodológicos em que se integra enquanto 

conhecimento, que são os pressupostos metodológicos gerais da constituição 

do conhecimento gnosiologicamente válido segundo Descartes - implica 

necessariamente um conhecimento teórico do corpo humano enquanto seu objecto 

privilegiado. Além desta identificação indirecta da nova medicina e da 

conservação da saúde com o objecto cartesiano da realização do conhecimento 

teórico do corpo humano, são frequentes os testemunhos directos em que 

Descartes reconhece que o conhecimento teórico do corpo humano é um meio 
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operatoriamente necessário à constituiçlo da nova medicina. Entre estes 

testemunhos directos encontram-se as passagens da carta-prefácio à tradução 

francesa dos Principia Philosophiae e da Descrição do Corpo Humano, que 

mais adiante serão transcritos na presente exposição (33). 

Quanto a uma ocupação efectiva de Descartes na constituição de uma 

nova medicina, são abundantes os seus testemunhos (34), como são também 

relativamente abundantes os seus testemunhos sobre a sua própria ignorância 

no tocante a zonas que ele considera importantes do objecto da medicina 

(35). É curioso assinalar aqui a prioridade dada por Descartes a uma medicina 

preventiva, relativamente a uma medicina curativa (36) e a sua preferencia 

por uma terapêutica simples e natural em detrimento de meios químicos (37), 

embora afirme interessar-se também pela química com objectivos terapêuticos 

(38). 

Num texto conjuntamente publicado com o Discurso do Método - a 

Dióptrica - Descartes apresenta o conhecimento teórico de uma parte do 

corpo humano - o conjunto dos órgãos da visão e o funcionamento dos sentidos 

em geral e da visão em particular (39) - como um meio operatoriamente 

necessário, neste caso não para a constituição de uma nova medicina e para 

a conservação da saúde mas sim para algo que Descartes considera igualmente 

como operatoriamente necessário para a conservação e o desenvolvimento do 

homem em geral: por um lado, o conhecimento teórico do funcionamento dos 

sentidos em geral e da visão em particular aparecem aí como um meio 

operatoriamente necessário ã construção e uso de instrumentos de óptica 

(40); por outro lado, Descartes considera que "toda a conduta da nossa vi

da depende dos nossos sentidos, entre os quais o da vista, sendo o mais univer

sal e o mais nobre não há a menor dúvida de que as invenções que sirvam para 

aumentar o seu poder não sejam das mais úteis que possam existir" (41). 
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Nos Princípios de Filosofia. A determinação constituinte da realização 

de uma representação teórica do corpo humano aparece também a£ testemunhada 

ainda que indirectamente. Assim, por um lado, Descartes considera neste 

seu escrito o conhecimento teórico do funcionamento dos sentidos como um 

mediador, operatoriamente necessário, para a integração do conhecimento 

sensorial do mundo exterior no conhecimento teórico, que ele próprio constrói 

dos objectos físicos; por outro lado, ele reconhece a impossibilidade de 

levar a cabo, nesta sua obra, uma abordagem, detalhada e conforme com a 

sua opção metodológica, da natureza do homem (da dos animais e das plantas), 

como era sua intenção ao iniciá-la. por carência de alguns conhecimentos 

necessários para tal, e cuja aquisição se começava a mostrar impossível por 

falta de experiências e de tempo disponível (42). 

Na Carta-Prefácio ã tradução francesa dos Principia Philosophiae. Ao 

expor a ordem da constituição do saber filosófico segundo a sua opção 

metodológica, Descartes - à semelhança do que já fizera no Discurso do 

Método - atribui um lugar de destaque ao homem entre os objectos deste 

saber, ao mesmo tempo que poe como finalidade geral deste mesmo saber 

filosófico a sua utilidade para o próprio homem: "[...] é necessário também 

examinar em particular a natureza das plantas, a dos animais e sobretudo 

a do homem, a fim de que se seja capaz de, em seguida, encontrar as outras 

ciências que lhe são úteis" (43), as quais, como é bem conhecido, Descartes 

reduz a três: a medicina, a mecânica e a moral (44). 

Esta determinação de um objectivo geral prático para o saber filosófico 

a construir - que integre o homem no objecto deste mesmo saber filosófico 

recebe novos elementos para a sua "compreensão", se for considerada 

conjuntamente com o enunciado da finalidade prática que Descartes atribui 

ã filosofia em geral, ao expor no início deste seu escrito o seu conceito 

de filosofia. 
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Esta aparece ali fundamentalmente como um conhecimento de "todas as coisas que 

o homem pode saber, tanto para a conduta da sua vida, como para a conservação 

da sua saúde e a invenção de todas as técnicas" (45). 

Na Descrição do Corpo Humano. Descartes poe de modo claro e directo 

neste seu escrito a constituição de um conhecimento teórico do corpo humano 

como um meio operatoriamente necessário ã melhor realização da conservação 

e do desenvolvimento do ser do homem em geral, através da constituição de uma 

(nova) medicina: "nao há nada em que alguém se possa ocupar com mais proveito 

do que a procurar conhecer-se a si mesmo. E a utilidade que se deve esperar 

deste conhecimento nao diz somente respeito ã Moral, como ã primeira vista 

parece a muitos, mas particularmente também ã Medicina; nesta creio que ter-se-ia 

podido encontrar muitos preceitos bem fundamentados, tanto para curar as 

doenças como para as prevenir e mesmo até para retardar a velhice, se nos 

tivéssemos dedicado suficientemente a conhecer a natureza do nosso corpo 

e se se não tivesse atribuído ã alma as funções que nao dependem senão dele 

e da disposição dos seus órgãos" (46). 

No Tratado das Paixões da Alma. Neste escrito de Descartes - como 

em diversas passagens da sua correspondência, nomeadamente em cartas à 

princesa Isabel - aparece uma vez mais o conhecimento teórico do corpo 

humano como um meio operatoriamente necessário para a melhor realização 

possível de um outro aspecto do processo de conservação e de desenvolvimento 

do ser do homem em geral: o bom uso das paixões da alma. Esta relação 

operatória aparece claramente manifesta se se tiver em conta, por um lado, 

que os procedimentos apresentados por Descartes para atingir este "bom uso" 

pressupõem os elementos fundamentais daquele conhecimento teórico do corpo 

humano (o que é manifesto nomeadamente pela primeira parte daquele Tratado) 

e, por outro lado, que Descartes sustenta que "o seu uso natural [das paixões 
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da alma] ê de incitar a alma a consentir e a contribuir para as acções que 

possam servir para conservar o corpo ou para tornã-lo de algum modo mais 

perfeito" (47). As paixões da alma "são todas boas pela sua natureza e [...] 

nao temos nada que evitar senão os seus maus usos, ou os seus excessos contra 

os quais os remédios que eu expliquei poderiam bastar, se cada um tivesse 

o cuidado suficiente de os praticar" (48). 

Dados os testemunhos cartesianos acabados de invocar, conclui-se que 

a constituição da representação cartesiana do corpo humano aparece, no 

interior da constituição do pensamento filosófico de Descartes, como um 

meio operatoriamente necessário à melhor realização possível da conservação 

e desenvolvimento do ser do homem em geral. Pois a constituição daquela 

representação cartesiana manifesta-se ali como um meio operatoriamente 

necessário para a constituição de uma (nova) medicina e de uma teoria 

explicativa dos processos constituintes das paixões da alma (e de uma 

"técnica" para o controle destas) e esta "medicina" e esta "teoria" aparecem, 

por sua vez, nos mesmos testemunhos cartesianos também como meios 

operatoriamente necessários não só para uma melhor conservação da saúde, 

para um prolongamento da vida, para retardar e suavizar a velhice, como 

também para o bom uso das paixões da alma, factor primordial da felicidade 

nesta vida - "é só delas que depende todo o berne o mal desta vida" (49). 

°) No que respeita è representação cartesiana da união da alma e do 
corP° Aparentemente o sentido operatório da representação cartesiana da 

união da alma e do corpo esgota-se no interior da constituição da 

representação cartesiana do homem, onde ela aparece como um meio conceptual 

necessário ã constituição de uma representação teórica do homem, em 

conformidade com um conjunto de condições dadas (as que Descartes admite 

relativamente ã constituição da sua representação teórica do homem, 
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nomeadamente as suas representações teóricas das naturezas da alma e do 

corpo, respectivamente). No entanto, se se considerar simultaneamente esta 

função gnosiológica da representação cartesiana da união da alma e do corpo 

(50) e o sentido operatório prático, atribuído por Descartes ã sua 

representação teórica do homem (do seu todo e dos seus componentes alma 

e corpo), a representação da união da alma e do corpo desvela-se também, 

no interior da constituição do pensamento filosófico de Descartes, como 

um meio operatoriamente necessário à melhor realização possível da 

conservação e dta desenvolvimento do homem em geral, ainda que seja um meio 

de interferência indirecta (como aliás também o são as representações 

cartesianas da alma e do corpo). Pois, sendo aquela representação da união 

da alma e do corpo um meio (gnosiológico) necessário ã constituição da 

representação cartesiana do homem, ela é igualmente um meio operatoriamente 

necessário à realização da função prática atribuída a esta última 

representação. Sem a representação da união da alma e do corpo não há mesmo 

representação do homem, uma vez admitidas as condições em que esta 

representação é constituída por Descartes, mas somente as representações 

de dois seres totalmente atítónomos relativamente um ao outro (alma e corpo). 

A realização da conservação e desenvolvimento do ser do homem em geral 

ficaria assim privada de um meio considerado operatoriamente necessário, 

visto que as representações teóricas daqueles dois seres atitónomos não 

bastariam para realizar tal função prática. Ficaria deste modo 

impossibilitada a constituição de qualquer conhecimento teórico dos fenómenos 

que se dao na relação do sujeito pensamento (alma) com o mundo exterior: 

não seriam teoricamente conhecíveis/explicáveis nem o conhecimento sensorial, 

nem os movimentos corporais voluntários, nem as paixões da alma, e mesmo 

o poder explicativo da teoria cartesiana da vontade ficaria reduzido (e, 

por conseguinte,ficaria também reduzido o seu alcance prático) pelo 

isolamento operatório do sujeito pensamento, alma pura. Descartes reconhece 
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claramente esta necessidade constituinte de incluir na sua representação 

teórica do homem um elemento conceptual que torne possível/pensável uma 

estreita união entre a alma e o corpo, enquanto componentes autónomos do 

homem: sem a inclusão de uma tal união não serão possíveis/pensáveis nem 

°s movimentos corporais determinados operatoriamente pela alma, nem, 

fundamentalmente, sentimentos e apetites semelhantes aos nossos (51). 

Nestas condições pode concluir-se que a constituição da representação 

cartesiana do homem - quer do homem no seu todo, quer de cada um dos dois 

componentes fundamentais nele admitidos, quer ainda da unidade destes -

aparece, no interior do pensamento filosófico de Descartes, como um meio 

operatoriamente necessário para a melhor realização possível da conservação 

e do desenvolvimento do homem em geral e, por conseguinte, a constituição 

desta representação aparece determinada de facto, no interior daquele 

pensamento filosófico pelo componente prático do princípio constituinte 

geral, admitido em relação à constituição daquele mesmo pensamento 

filosófico. 

B- A determinação constituinte de facto da representação cartesiana 
do homem pelo componente gnosiológico do princípio constituinte geral do 
pensamento filosófico de Descartes. 

a ) No que respeita g constituição da representação cartesiana da alma. 

A determinação constituinte de facto da representação cartesiana da alma 

pelo componente gnosiológico do princípio constituinte geral do pensamento 

filosófico de Descartes pode ser considerada a dois níveis: o dos propósitos 

teorizantes, ou metodológicos de Descartes (segundo os quais ele se propõe 

constituir a representação da alma segundo as determinações constituintes 
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daquele componente gnosiológico) ; o da conformidade efectiva da sua 

actividade de sujeito constituinte daquela mesma representação com estas 

determinações constituintes. 

No que respeita ao primeiro destes dois níveis, é claramente manifesta 

a intenção de Descartes de constituir a sua representação da alma humana 

em conformidade com as determinações constituintes postas pelo componente 

gnosiológico em causa. Pois o conteúdo fundamental da investigação cartesiana 

sobre a alma humana - a procura da sua existência, da sua natureza das 

suas funções cognitivas e volitivas - dá-se no interior da investigação 

cartesiana sobre as condições gerais e fundamentos ontológicos do 

conhecimento gnosiologicamente válido. E, por sua vez, a conformidade geral 

desta última investigação cartesiana com o princípio constituinte geral 

de que o componente gnosiológico em causa é parte, já foi posta a claro 

no decurso da presente investigação, ao mostrar-se a conformidade geral 

da constituição da teoria cartesiana da actividade do sujeito do conhecimento 

com aquele princípio (52). Além disto, é manifesto o propósito de Descartes 

de conformar aquela sua investigação às disposições metodológicas gerais 

que ele próprio propõe para a constituição do conhecimento gnosiologicamente 

válido. 

No que respeita ao segundo dos níveis acima referidos da determinação 

constituinte de facto da representação cartesiana da alma humana pelo 

componente gnosiológico em causa, não se fará a sua avaliação neste momento 

da presente investigação pelas razões já expostas de economia de meios e 

de nao-necessidade metodológica fundamental. No entanto, sustentamos que 

na constituição mesma da representação cartesiana da alma se dão ocorrênci 

as de nao-conformidade perfeita com as determinações constituintes postas por 

aquele componente gnosiológico. É exemplo destas ocorrências a opção de Des 

cartes de representar a alma humana segundo o que se designa na presente 
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exposição pelo "modelo a" (53), com as respectivas consequências 

gnosiológicas, designadas nesta exposição pelo "conjunto a de consequências 

gnosiológicas", cujo grau de conformidade com a constituição da representação 

cartesiana da alma será posteriormente avaliado no decurso da presente 

investigação (54). Mesmo o apelo ã intuição , como meio para superar as 

dificuldades teóricas postas por estas "consequências" não se apresenta 

como solução suficiente, pois que a garantia de validade gnosiológica de 

um conteúdo representativo posto por intuição depende da possibilidade de 

o sujeito de conhecimento em causa o apreender como inequivocamente distinto 

de qualquer outro (bem assim como o seu objecto), o que não acontece com 

as representações dos conteúdos ontológico e operatório admitidos por 

Descartes relativamente ã alma humana. 

b) No que respeita ã representação cartesiana do corpo humano. A 

conformidade da constituição desta representação cartesiana com as 

determinações constituintes postas pelo componente gnosiológico do princípio 

constituinte do pensamento filosófico de Descartes torna-se manifesta através 

da opção teórica fundamental que ele faz relativamente ã natureza do corpo 

humano, reduzindo-o - tanto na sua realidade última, como nas formas 

gerais da sua operatividade - a determinaçãeg da matéria, concebida esta 

segunda categorias geométricas e mecânicas. As consequências gnosiológicas 

de uma tal opção teórica de Descartes foram já enumeradas na presente 

exposição, no que nela se designa por "conjunto y de consequências 

gnosiológicas" (55). Segundo este "conjunto de consequências gnosiológicas", 

a conformidade da representação cartesiana do corpo com o componente 

gnosiológico em causa é claramente manifesta. 0 propósito de Descartes, 

de constituir a representação do corpo humano em conformidade com este 

componente gnosiológico é, por sua vez, testemunhado pela prática de 

Descartes enquanto filósofo, através da inclusão, na V parte do Discurso 

do Método, da constituição desta representação entre os exemplos das suas 



456 

realizações teóricas, efectuadas segundo a sua opção metodológica 

fundamental. 

A verificação do grau de conformidade de facto de cada um dos momentos 

constituintes da realização desta representação cartesiana, com o componente 

gnosiológico em causa, também não será feita na presente investigação, pelas 

razões já referidas em geral, relativamente ã avaliação da determinação 

de facto da constituição da representação cartesiana do homem, pelo princípio 

constituinte geral do pensamento filosófico de Descartes (56). 

No entanto assinala-se aqui, por um lado, que a avaliação do grau de 

conformidade do que na presente exposição se designa por "conjunto y de 

consequências gnosiológicas" com a constituição da representação cartesiana 

do corpo humano, é um contributo muito importante que a verificação do grau 

de conformidade desta constituição com o componente gnosiológico do princípio 

constituinte geral do pensamento filosófico de Descartes (57). Por outro 

lado, assinala-se também que Descartes reconhece que o seu projecto de 

constituição de um conhecimento do corpo humano, segundo a sua opção 

metodológica fundamental, ficou luito longe de se ter realizado completamente 

(58). 

c) No que respeita ã representação cartesiana da união da alma e do 

corpo. A conformidade da constituição desta representação cartesiana com 

o componente gnosiológico do princípio constituinte geral do pensamento 

filosófico de Descartes é clara e directamente sustentada por Descartes, 

como e bem conhecido: ele admite que o conteúdo daquela representação se 

dá por intuição e que provém de uma ideia ou noção primitiva "em nós" (59). 

No entanto, a constituição desta representação cartesiana, em consequência 

dos seus próprios elementos constituintes, aparece numa relação de não 

conformidade com aquele componente gnosiológico, tal como se torna manifesto 

através do que se designa na presente exposição por "conjunto y de 
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consequências gnosiológicas"(60) e através do confronto deste conjunto de 

consequências com a constituição da representação cartesiana da união da 

alma e do corpo, integrada na representação cartesiana do homem (61). 

C A determinação constituinte - de direito e de facto - da 

constituição da representação cartesiana do homem pelo princípio constituinte 

geral do pensamento filosófico de Descartes. 

Tendo em conta os resultados acabados de obter na presente unidade 

processual de investigação, donde se destaca : em primeiro lugar, a garantia 

de uma determinação constituinte de direito da constituição da representação 

cartesiana do homem pelo princípio constituinte geral do pensamento 

filosófico de Descartes (62); em segundo lugar, a garantia de uma 

determinação constituinte de facto da constituição daquela representação 

cartesiana do homem pelo componente prático deste princípio constituinte 

geral (63); em terceiro lugar, a manifestação do propósito metodológico 

de Descartes de constituir de facto aquela mesma representação do homem 

em conformidade com o componente gnosiológico deste mesmo princípio 

constituinte - apesar da constatação de algumas irregularidades na 

realização da representação cartesiana em causa, relativamente a este 

componente gnosiológico (64) - conclui-se que a constituição da 

representação cartesiana do homem aparece, no interior do pensamento 

filosófico de Descartes, determinada em geral pelo princípio constituinte 

geral deste pensamento filosófico, ao mesmo tempo que se constatam algumas 

irregularidades naquela constituição, relativamente às determinações 

constituintes postas por este princípio. 
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1.3. A condição constituinte hipotética, posta no § 1.2.1./C. da exposição 

do modelo teórico (65) e a sua homóloga na constituição da representação 

cartesiana da união da alma e do corpo, integrada na representação cartesiana 

do homem. 

Dado o conteúdo da "condição constituinte hipotética" em causa no momento 

actual da presente investigação, torna-se metodologicamente necessário 

verificar se os seres-objectos-dados, que anteriormente se reconheceu serem 

previamente admitidos por Descartes relativamente a constituição da sua 

representação teórica do homem (66), são admitidos - enquanto 

objectos-dados - como sendo compostos por duas regiões, com identidades 

próprias, conservando no entanto cada um a sua unidade de ser. 

Os mesmos textos de Descartes que mostraram que a constituição cartesiana 

de um conhecimento teórico do homem em geral pressupõe um conhecimento prévio 

dos seres-objectos-individuais (os homens-indivíduos) a que tal conhecimento 

teórico se reporta (enquanto representação teórica da natureza geral desses 

seres-objectos (67)) mostram também que aquele conhecimento prévio 

(pre-teorico) poe cada um daqueles seres-objectos-individuais como sendo 

composto por uma alma e um corpo e que conserva, apesar desta composição, 

a sua unidade de ser - o que é equivalente a por uma certa natureza geral 

relativamente a estes seres-objectos-individuais (nós, a nossa natureza). Os 

caracteres assim admitidos em relação a tais seres-objectos apareáBem como 

caracteres essenciais desta natureza comum - a sua natureza geral. 

Assim, segundo a abertura do Tratado do Homem, os seres individuais 

postos/pressupostos pela representação teórica geral a construir - ela 

sera a representação teórica da sua natureza geral - são apresentados 
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Esta constituição é ali determinada pela identificação de dois componentes 
daqueles seres individuais e da relação que tais componentes estabelecem: 
uma alma, um corpo, uma relação de unidade, própria da natureza de um ser 
indivíduo (68). 

Este pressuposto de dualidade e de unidade constituintes continua 

presente no decurso do Tratado do Homem, pois a par da apresentação da sua 

representação teórica do corpo humano, Descartes faz referências muito 

frequentes ã alma e ã sua unidade operatória com o corpo, sem qualquer 

construção ou fundamentação teóricas para tal (69). Ele limita-se a afirmar 

a semelhança entre este conjunto - alma e corpo - e o homem concreto. 

Segundo a notícia relativa ao Tratado do Homem no Discurso do Método, 

o ser-objecto-dado, que é pressuposto pela construção da representação 

teórica cartesiana do homem, apresenta a mesma composição dualista e a mesma 

unidade constituinte encontradas naquele Tratado e acima assinaladas. Esta 

situação é claramente manifesta nas passagens do Discurso do Método, 

referidas &* transcritas na presente exposição, ao mostrar-se que aquele 

ser-objecto é um dado prévio, admitido por Descartes relativamente ã 

construção teórica em causa (70). 

No que respeita ao testemunho da Descrição do Corpo Humano, é igualmente 

manifesto que o ser-objecto previamente admitido em relação ã construção 

teórica que Descartes aí se propõe elaborar/apresentar é, por um lado, 

composto por uma alma e corpo e, por outro lado,"12uma realidade unificada: 

ai aparece um "nosso corpo", cuja natureza é preciso conhecer, uma "nossa 

alma" e, evidentemente um "nós", unidade ã qual este corpo e esta alma 

pertencem (71). E desde a "nossa infância" aqueles três "componentes" 

aparecem como dados ao próprio sujeito constituinte da construção teórica 

em causa (72). 

Além deste género de testemunhos da admissão, por Descartes, de um ser 
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de constituição dualista unificada, previamente dado relativamente à 

construção cartesiana de um conhecimento teórico do homem, aparece também, 

como testemunho indirecto desta mesma admissão prévia, o facto de Descartes 

iniciar esta construção sem se interrogar sobre a possibilidade de 

representar - de ser - o homem como uma realidade ontologicamente 

homogénea, ou sobre a possibilidade de ele ser representãvel - e 

constituído - por mais do que dois componentes fundamentais. Descartes 

parte sempre da existência de um ser - o homem, cada um dos homens -

com dois componentes - corpo e alma - e procura depois (a partir como 

e bem conhecido, de uma redução metodológica a zero de conhecimentos no 

interior do seu discurso teórico) determinar a natureza de cada um destes 

componentes e a natureza do seu conjunto através de uma construção teórica, 

que, enquanto tal, é metodologicamente autónoma daquele conhecimento 

pré-teórico. 

Esta situação constituinte é bem patente na apresentação das Meditações 

ao Deão e Doutores da Sagrada Faculdade de Teologia de Paris: segundo este 

texto, a dualidade e unidade constituintes do homem são claramente um dado 

pré-teórico (73). Justificar a invocação aí feita deste conhecimento 

pré-teórico - e sobretudo justificar os seus vestígios no discurso 

cartesiano - por qualquer razão de conveniência social, não anula a 

presença de tais vestígios , torná-la -ia antes mais gravosa do ponto de vista 

de consistência metodológica, do que interpretá-la como a projecção, ou 

consequência constituinte, de elementos de um conhecimento pré-teórico, 

determinadores de um dado (74) que, enquanto tal, se põe como problema a 

um sujeito teorizante. Nestas condições, um tal sujeito terá de organizar 

a sua construção teórica em conformidade global com aqueles elementos 

pré-teóricos (porque este sujeito procura constituir uma representação 

teórica do dado que eles determinam). 

Descartes, aliás, reconhece, mais do que uma vez ao longo da sua obra 
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(como já foi referido na presente exposição (75)), uma função gnosiológica 

construtiva relativamente ao conhecimento prl-teórico dos objectos da 

experiência criados , para a constituição de um conhecimento teórico destes 

mesmos objectos: aquele conhecimento pré-teórico manifesta ao sujeito quais, 

de entre a totalidade dos efeitos possíveis dos princípios/causas gerais 

que ele admite, aqueles que se realizaram (isto é os que foram criados) 

(76). 

Por sua vez f nas Regras para a Direcção do Espírito ao reportar-se às 

condições gerais da constituição de um conhecimento teórico, Descartes 

mostra, por um lado, a legitimidade de um percurso gnosiológico partindo 

dos efeitos para as causas (quando pretendemos saber se uma coisa existe, 

ou o que ela é), o que pressupõe a integração de um conhecimento pré-teórico 

do efeito, visto que o conhecimento teórico deste, enquanto tal,, só se 

estabelece pela oJ&âG^ÍACz. da sua relação com a sua causa. 

Por outro lado, mostra também a necessidade metodológica da melhor 

determinação possível de qualquer incógnita, antes que esta seja anulada 

enquanto tal, pela construção do conhecimento teórico que lhe diga respeito 

(77) - neste caso é igualmente manifesta a função construtiva de um 

conhecimento pré-teórico do objecto em relação ao qual se pretende construir 

um conhecimento teórico. 

Nestas condições, a presença, na constituição da representação teórica 

do homem, de elementos de um conhecimento pré-teórico do homem - aí 

integrados nas condições acima referidas - não aparece como uma violação 

das determinações metodológicas gerais cartesianas, para a constituição 

de um conhecimento teórico, gnosiologicamente válido. 

A investigação sobre o homem efectuada por Descartes no interior da 
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sua investigação gnosiológica fundamental, pressupõe também um certo 

conhecimento pré-teórico de um ser de constituição dualista unificada: o 

sujeito constituinte de conhecimento, cuja validade enquanto tal, num 

primeiro momento, Descartes põe em questão e, em seguida, garante conforme 

algumas condições bem conhecidas. 

Dado que a presença deste ser-sujeito de conhecimento é claramente 

manifesta nos escritos de Descartes, limitar-nos-emos a assinalar aqui 

algumas passagens - nomeadamente do Discurso do Método e das Meditações 

- que a testemunhem,bem assim como ã dualidade/unidade do mesmo ser-sujeito, 

enquanto pressupostos da investigação gnosiolõgica/antropológica cartesiana 

em causa. 

Assim, no Discurso do Método, o conhecimento, cuja validade é num 

primeiro momento, posta em questão e depois garantida é um conhecimento 

produzido por um ser individual concreto (René Descartes), com a sua história 

(particularmente invocada ao longo das primeira e segunda partes do Discurso 

do Método), com as suas necessidades de conservação e de desenvolvimento, 

enquanto um ser vivo e homem (referidas na terceira parte daquele escrito 

(78)). Este ser-sujeito tem um espirito, mas a sua realidade não se esgota 

nele. Pois, além de ter também sentidos (que até o enganam), estes espírito 

e sentidos pertencem-lhe : eles são ditos o meu espírito, (79), os nossos 

sentidos (80). Aquele sujeito é, pois, uma realidade que não se esgota nem 

no seu espírito, nem nos seus sentidos (corpo). 

Mas este conhecimento) cuja validade é posta em causa e de seguida 

garantida, além de ser um conhecimento produzido por aquele sujeito 

individual René Descartes, aparece ali também como o conhecimento 

produzido/produzível por todos os sujeitos-de-conhecimento-homens: Descartes 

dirige-se a todos os seus leitores possíveis - sem restrições de princípio 

como seus iguais enquanto sujeitos de conhecimento. Estes leitores são 
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ali ditos nós - "a diversidade das nossas opiniões não resulta de [...], 

mas somente de que nós conduzimos os nossos pensamentos [...]" (81); a 

instância fundamental do sujeito do conhecimento, "o poder de julgar 

correctamente e de distinguir o verdadeiro do falso [...] é naturalmente 

igual em todos os homens" (82). E este poder (a razão), que é igual em todos 

os homens, não é em cada homem, o seu todo, mas somente uma sua parte, ainda 

que seja aquela que lhe dá a sua determinação específica: "a razão [...] 

é a única coisa que nos torna homens e nos distingue dos animais" (83). 

Nas Meditações, por sua vez, aparece também um ser concreto - o 

h ornem-autor deste escrito e da reflexão que nele comunica (84) - como sujeito 

constituinte do conhecimento cuja validade é aí, num primeiro momento, posta 

em causa e, em seguida, parcialmente fundamentada: este sujeito tem, tal 

como no Discurso do Método, sentidos - que também "nos enganam por vezes" 

(85) e que se radicam no domínio corporal - e tem igualmente um espírito 

o meu espírito (86). E na última formulação da dúvida radical, 

precisamente antes da sua primeira conquista teórica exposta nas Meditações, 

Descartes manifesta que pressupõe um ser-sujeito corpo/espírito, como 

constituinte do conhecimento aí posto em questão, o qual é metodologicamente 

afastado do discurso construtivo que ele aí se propõe fazer, mas que, apesar 

de tudo permanece como parte do objecto problema de que é preciso dar 

teoricamente conta: "suponho, pois, que todas as coisas que vejo são falsas; 

persuado-me de que nada jamais existiu de tudo aquilo que a minha memória, 

cheia de mentiras, me representa; penso que não tenho nenhum sentido; admito 

que o corpo, a figura, a extenção, o movimento e o lugar não são senão 

ficções do meu espírito" (87); finalmente, não será somente o conhecimento 

produzido por um entendimento puro que será fundamentado pela investigação 

gnosiológica cartesiana, mas também o conhecimento constituído por um sujeito 

que tem também sentidos e memória (88). 
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1.4. A condição constituinte hipotética, posta no § 1.2.1./D. da exposição 

do modelo teórico (89) e a sua homóloga na constituição da representação 

cartesiana da união da alma e do corpo, integrada na representação cartesiana 

do homem. 

Tendo em conta, por um lado, o conteúdo da "condição constituinte 

hipotética" em causa no momento actual da presente investigação (onde 

"determinação funcional", ou função, significa função no seu sentido 

biológico corrente (90)) e, por outro lado, os resultados já obtidos na 

presente investigação, relativos ã admissão feita por Descartes de um 

ser-objecto-dado previamente ã constituição da sua representação teórica 

do homem (91), conclui-se que, neste momento de investigação, é necessário 

verificar: primeiro, se Descartes admite funções no conteúdo mesmo deste 

ser-dado-prévio; segundo, se ele constrói representações teóricas destas 

"funções"; terceiro, se ele integra estas representações teóricas na sua 

representação teórica do homem. 

Se se tiver em conta a determinação do ser-objecto-dado-prévio, 

ja feita no decurso desta unidade processual de investigação, torna-se 

imediatamente manifesta - através da simples leitura dos testemunhos de 

Descartes relativos ã constituição a sua representação do homem - a 

conformidade desta constituição com os tris requesitos de investigação 

acabados de enumerar. 

Nestas condições, e por uma razão de economia de meios, considera-se 

como suficientemente verificada a presença, na constituição daquela 

representação cartesiana, de uma determinação constituinte homóloga e com 

um conteúdo equivalente ã que é posta pela condição constituinte 

hipotética em causa neste momento de investigação. Assim, este momento de 

investigação/exposição limitar-se-á a assinalar somente algumas passagens 

de textos cartesianos que manifestam aquela conformidade (da constituição 



465 

da representação cartesiana do homem com os referidos três requesitos de 

investigação). 

Assim, assinala-se que, logo no início do Tratado do Homem, é manifesta 

a presença de todas as nossas funções (que dependam unicamente da matéria), 

como componentes do ser-objecto-dado-prévio em causa. Por conseguinte, elas 

também são postas como objectos-dados previamente ã constituição teórica 

que Descartes aí empreende. É igualmente aí manifesto o propósito de 

Descartes de construir representações teóricas de cada uma destas "nossas 

funções" e de integrar estas representações teóricas na representação teórica 

do homem, considerado este no seu todo. 0 enunciado destas "funções" aparece 

mesmo, neste escrito de Descartes, como um dos elementos delimitadores da 

investigação que ele aí propõe. Assim, entre as condições admitidas no início 

do Tratado do Homem, para a constituição da representação da "estátua ou 

máquina de terra" formada por Deus - isto é o homem do novo mundo 

cartesiano - encontra-se a de esta "estátua" ter no seu interior "todas 

as peças que são precisas para fazer com que ela caminhe, coma, respire, 

enfim que imite todas as nossas funções que possam ser imaginadas proceder 

da matéria" (92). 

0 desenvolvimento deste escrito cartesiano é, por sua vez, um testemunho 

claro, quer da presença de representações pré-teóricas das nossas diversas 

funções, como elementos delimitadores do seu conteúdo, quer da realização 

do propósito teorizante de Descartes relativamente às nossas funções, 

inclusive da integração das representações teóricas destas, na representação 

teórica (cartesiana) do homem (93). E o último parágrafo deste mesmo escrito 

de Descartes apresenta uma longa enumeração das "funções" cujas 

representações teóricas ele aí elaborou/apresentou (94). 

No que respeita ã presença das funções da alma na investigação cartesiana 
sobre o homem, o Tratado das Paixões da Alma é o seu testemunho mais completo 
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e directo (nomeadamente a partir do seu artigo 172, onde Descartes enuncia 

o seu propósito de ir descrever "quais são as funções da alma" (95). 

1.5. A condição constituinte hipotética posta no § 1.2.1./E. da exposição 

do modelo teórico (96) e a sua homóloga na constituição da representação 

cartesiana da união da alma e do corpo, integrada na representação cartesiana 

do homem. 

A "condição constituinte hipotética" em causa neste momento de 

investigação é divisível em duas outras "condições constituintes 

hipotéticas": a primeira consiste na admissão de uma autonomia constituinte 

do sujeito de conhecimento que realiza a representação do objecto H, 

relativamente ao conteúdo deste mesmo objecto enquanto ser, autonomia esta 

que se dá através da admissão de modelos para a constituição daquela 

representação (os modelos a e c); a segunda consiste na admissão de conteúdos 

bem determinados relativamente à realidade do objecto H (admissão esta que 

metodologicamente se dá através do conteúdo posto nos "modelos" acabados 

de referir). 

No que respeita a primeira destas duas "condições constituintes 

hipotéticas" acabadas de referir, os testemunhos cartesianos tornam manifesto 

que a constituição da representação cartesiana do homem apresenta uma 

determinação constituinte que lhe é homóloga e com um conteúdo 

operatoriamente equivalente (97). 

Assim, por um lado, os elementos constituintes primordiais da 

representação cartesiana do homem aparecem postos a partir do próprio sujeito 

do conhecimento: são postos como elementos gnosiolõgicos inatos, que este 

sujeito atribui ao objecto, correspondendo uns, ao conteúdo nuclear da 

representação da alma, enquanto substância pensante, outros, aos elementos 
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mais gerais da constituição dos corpos (98) e, outro ainda, ã união 

substancial do homem. Por outro lado, o conteúdo construído da representação 

cartesiana do homem corresponde àquilo que nesta representação não é um 
dado de observação (o que é particularmente notório no que toca à 

representação do corpo humano). Este conteúdo I uma construção autónoma 

do sujeito, produzida em conformidade com os princípios metodológicos que 

Descartes admitiu e com os elementos primordiais relativos ã natureza geral 

dos corpos que ele tamblm admitiu: "e para aquelas [partes do nosso corpo] 

que por causa da sua pequenls são invisíveis, eu poderei fazer-vos 

conhecl-las mais fácil e mais claramente, falando-vos dos movimentos que 

delas dependem, se bem que aqui é somente necessário que eu explique por 

ordem estes movimentos e que vos diga, do mesmo modo quais são, de entre 

as nossas funções, aquelas que eles representam" (99). 

Note-se que esta autonomia constituinte do sujeito não é incompatível 

com a integração, na constituição da representação cartesiana do homem, 

de dados provenientes de outra forma de conhecimento deste objecto, como 

anteriormente se mostrou ser praticado por Descartes (100). Pois esta 

autonomia constituinte do sujeito de conhecimento diz respeito ã 

interioridade da construção mesma da representação (teórica) a realizar 
e Bi£ a escolha do objecto a representar, nem aos caracteres segundo os 

quais este objecto se põe ao sujeito de conhecimento (sujeito de 

conhecimentos imediato e teórico). É relativamente a este5 objecto e 

caracteres dados que o sujeito de conhecimento (neste caso operando segundo 

a sua instancia de sujeito teórico) procura realizar, segundo aquela 

autonomia constituinte, um novo conhecimento . 

No que diz respeito ã segunda das "condições constituintes hipotéticas" 

acima mencionadas e aqui em causa, os testemunhos cartesianos manifestam 
d e u m modo claro e directo que Descartes admite, relativamente às constituições 
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das suas representações da alma e do corpo humanos, as mesmas determinações 

constituintes que aquela "condição constituinte hipotética" põe 

em relação respectivamente ã constituição da região A e da consittuição 

da região C do objecto H, (isto é os modelos a e £ respectivamente). 

Assim, sempre que na realização deste momento de investigação se mostre 

metodologicamente suficiente, assinalar-se-ã somente uma única passagem 

da obra de Descartes, relativamente a cada um dos caracteres definidos por 

aqueles modelos, para confirmar (ou infirmar) a sua presença numa das 

representações cartesianas em causa. 

A. Quanto ã homologia entre o conteúdo do modelo a e a constituição 

da representação cartesiana da alma humana. 

a) a região A do objecto H é uma substancia: - "reconheci [...] que 

eu era uma substância, da qual toda a essência ou natureza não é senão 

pensar, e que, para ser, não necessita de nenhum lugar, nem depende de 

nenhuma coisa material" (101); 

b) a região A do objecto H I una/homogénea: - "há uma grande diferença 

entre o espírito e o corpo^queUL consiste em ser o corpo, pela sua natureza, 

sempre divisível e o espírito ser completamente indivisível. Pois, com 

efeito, quando eu considero o meu espírito, isto é eu mesmo, enquanto que 

eu sou somente uma coisa que pensa, não posso distinguir nele nenhumas 

partes, mas concebo-me como uma coisa só [uma coisa sem partes] e inteira" 

(102). 

c) a região A do objecto H é não-extensa: - "a ideia que tenho do 

espirito humano, que ele é uma coisa que pensa, e não-extensa em comprimento, 

largura e altura, e que não participa em nada daquilo que pertence ao corpo" 

(103); 
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d) a região A do objecto H é fundamento ontológico e operatório de 

determinações funcionais admitidas no conteúdo do objecto H: - "eu sou 

uma coisa que pensa, isto é que duvida, que afirma, que nega, que conhece 

poucas coisas, que ignora muitas, que ama, que odeia, que quer, que não 

quer, que imagina também e que sente" (104). Assim, simultaneamente com 

a afirmação de um núcleo de real - o eu -, são postas por Descartes 

diferentes determinações operatórias, ou operações (105), as quais, tal 

como ele as põe, dão-se imediatamente naquele núcleo de real e por ele: 

sou e_u que penso (106). 

A afirmação desta relação de fundamento ontológico e operatório entre 

as várias formas de pensar e o eu-coisa-pensante, fica claramente manifesta 

(e legitimada) se se tiver em conta que pensar (nas suas diferentes formas) 

é, segundo Descartes, um atributo da substância, que é o eu-coisa-pensante; 

por conseguinte, pensar é - na sua natureza mesma - por aquela substância 

(107). 

A forma operatória própria da realização de cada uma das formas de pensar, 

ou "determinações operatórias" do eu-coisa-pensante, é explicitamente 

reportada por Descartes àquele mesmo núcleo de real, através da invocação 

da sua natureza - a natureza da alma (108). 

B- Quanto à homologia entre o conteúdo do modelo c e a representação 
cartesiana do corpo humano: 

a) A região C do objecto H é uma substância: - "o espirito e o corpo 

sao substancias incompletas, quando são reportadas ao homem que eles compõem; 

mas sendo considerados em separado, eles são substâncias completas" (109); 

b ) A região C do objecto H é homogénea, extensa (isto é determinável pelas três 
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categorias geométricas: comprimento, largura e altura), divisível atl ao 
l n f i n i t o e passível das determinações de figura, movimento, grandeza e 

situaglo das partes (110). A verificação da presença das "condições 

constituintes hipotéticas", em causa neste momento de investigação entre 

as condições constituintes da representação do corpo humano, tem de se 

efectuar de modo indirecto. Pois, os testemunhos cartesianos mais adequados 

para aquela verificação dizem respeito, por um lado, à redução constituinte 

do corpo humano à matéria, segundo a sua concepção cartesiana e, por outro 

lado, a esta mesma concepção (da materia): "contentei-me com supor que Deus 

formasse o corpo de um homem [...] sem o compor de outra matéria que não 
f o s s e aquela que eu tinha descrito [no Tratado do Mundo]" (111); nas 

Meditações, a representação da "essência das coisas materiais" (112) aparece 

gnosiologicamente fundamentada e assim descrita: "imagino distintamente esta 

quantidade que os filósofos chamam vulgarmente quantidade contínua, ou 

melhor a extensão em comprimento, largura e altura, que reside nesta 

quantidade, ou antes na coisa â qual ela é atribuída. Mais, eu posso enumerar 

nela várias partes diferentes e atribuir a cada uma destas partes todas as 

espécies de grandezas, de figuras, de situações e de movimentos; e enfim 

posso dar a cada um destes movimentos todas as espécies de durações" (113); 

c) a região C do objecto H é um conjunto operatoriamente unificado de 

determinações de matéria (isto | um conjunto operatoriamente unificado de 

determinações de uma substância cujos atributos fundamentais coincidem com 

as determinações referidas na alínea anterior, relativamente k região C 

do objecto H). Esta "condição constituinte hipotética" e a sua homologa 

na constituição da representação cartesiana do corpo humano apresentam 

conteúdos complexos. Por conseguinte, a sua verificação em relação à 

constituição desta representação cartesiana implica mais do que uma unidade 

processual de investigação e a invocação de vários testemunhos cartesianos. 
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Assim, no conteúdo desta condição constituinte hipotética destacam-se 

três elementos: a identidade da realidade mesma do objecto em causa; a 

diversificação do conteúdo constituinte deste objecto, em componentes 

determinados (determinações de matéria); a relação de unidade operatória 

entre estes componentes. 

No que diz respeito ã identidade da realidade mesma da região C do objecto 

H (isto e a sua redução constituinte ã matéria, entendida esta segundo as 

determinações assinaladas nas duas alíneas imediatamente anteriores). A 

presença de uma determinação constituinte, homóloga e de conteúdo equivalente 

ao daquela que está aqui em causa, entre as determinações constituintes do 

corpo humano segundo a sua representação cartesiana, para além de ser 

comummente reconhecida, já foi verificada na presente unidade de 

investigação, como o mostram as duas últimas alíneas da presente exposição. 

No que diz respeito á diversificação do conteúdo constituinte da região C 

do objecto H em componentes determinados (determinações da matéria) .A presença de 

uma determinação constituinte, homóloga e de conteúdo equivalente àquela 

que está aqui em causa, entre as determinações constituintes do corpo humano 

segundo a sua representação cartesiana, é testemunhada quer pela sua 

afirmação directa feita por Descartes, quer pela presença manifesta de 

"componentes determinados" enquanto elementos primordiais das várias funções 

realizadas no corpo humano. São testemunhos directos da representação 

cartesiana do corpo humano como um conjunto de "componentes determinados" 

por um lado, a anologiãVpor Descartes entre a composição interna do corpo 

humano e a composição de uma máquina, enquanto esta é, formada por peças 

(114) e, por outro lado, a analogia entre estes componentes/peças e 

componentes anatómicos comummente admitidos no corpo humano, considerados 

estes como partes do nosso corpo (115). 
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No que respeita ã relação de unidade operatória entre os componentes 

da região C do objecto H. A presença de uma determinação constituinte 

homóloga e de conteúdo equivalente ao daquela que está aqui em causa entre 

as determinações constituintes do corpo humano, segundo a sua representação 

cartesiana, é testemunhada por: 

- a invocação, acabada de referir, da representação geral de 
uma maquina como modelo da constituição do corpo humano: 
este "modelo" pressupõe necessariamente uma integração opera
tória tanto das partes-peças e funções do objecto em cau
sa (pelo menos sob a forma de conjuntos operatoriamen-
te compatíveis entre si), como das partes-peças e dos respectivos movimentos. 

Esta integração operatória é claramente testemunhada pelas 

descrições/explicações cartesianas da constituição de cada uma das 

funções (e dos respectivos apoios instrumentais) do corpo 

humano-máquina e pelas frequentes referências feitas por Descartes 

às relações entre estas funções, donde se destaca a sobredeterminação 

operatória universal, efectuada pela actividade do coração e pela 

circulação do sangue, relativamente a todo o corpo humano, 

testemunhadas por todos os escritos cartesianos sobre o corpo humano, 

inclusive pela notícia sobre o Tratado do Homem na V parte do Discurso 

do Método; 

- a unidade de princípio dinâmico, que é uma unidade de natureza' 

o calor/fogo (116) é o princípio dinâmico universal próprio das 

funções do corpo humano - e uma unidade de origem, ou de órgão 

emissor primordial: o coração (117). Esta unidade de órgão emissor 

primordial tem como complemento operatório uma unidade - física 

e operatória - do dispositivo de distribuição ou condução dos efeitos 

imediatos do princípio dinâmico, ou de vida. Esta unidade é 

testemunhada pelos escritos de Descartes onde ele expõe o seu pensamento 
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quanto a circulação do sangue e dos espíritos animais (118); 

- a unidade de princípios constituintes primordiais da realidade mesma 

do copor humano; as leis gerais da natureza, entendendo-se aqui por 

natureza, a matéria segundo a sua representação cartesiana (119); 

d) a região C do objecto H é fundamento ontológico e operatório de 

determinações funcionais, admitidas no conteúdo do objecto H. A presença 

de uma determinação constituinte homóloga e de conteúdo equivalente àquela 

que está aqui em causa, entre as determinações constituintes do corpo 

humano, segundo a sua representação cartesiana, é claramente manifesta pelas 

descrições/explicações que Descartes apresenta das diversas funções que 

atribui ao corpo humano. Pois, o conteúdo operatório de cada uma destas 

funções - tal como se torna imediatamente manifesto pela leitura das 

descrições/explicações acabadas de referir (120) - não só se reduz, na 

sua constituição, a determinações particulares da matéria, segundo as 

determinações específicas desta (como tudo o que diz respeito ao corpo 

humano), como também a identidade daquelas funções é determinada pela 

identidade e pela disposição relativa dos órgãos do corpo humano - que são 

ainda materia ordenada - N/"na realização daquelas mesmas funções: "todas 

as funções que atribui a esta máquina [o corpo humano] [...] decorrem todas 

naturalmente, nesta máquina, somente da disposição dos seus órgãos, nem 

mais nem menos que os -yvuMMní-wtej de um relógio, ou outro autómato, da 

[disposição] dos seus contrapesos e das suas rodas" (121). 



N O T A S 

A enumeração das "condições gerais dadas (hipoteticamente admitidas) 
relativas ã constituição da representação cartesiana da união da alma 
e do corpo" encontra-se supra, II, 1.2.1., p.p.105-106. 

Em consequência da extensão da formulação dos enunciados das condições 
constituintes hipotéticas a confrontar com os caracteres da 
representação cartesiana da união da alma e do corpo, integrada na 
representação cartesiana do homem, nem neste momento, nem nos seguintes 
da presente unidade processual de investigação, aqueles enunciados 
serão reproduzidos, convidando-se o leitor a revê-los nas suas 
exposições originais. No que respeita ã condição constituinte 
hipotética em causa neste momento de investigação - cf., ib., II, 
1.2.1., p.105. 

Cf. Monde, AT, XI, p.97 e Tr. Hom., ib., p.119. 

Cf. Tr . Hom., AT, X I , p.119 (subl inhado por n ó s ) . 

Cf. i b , p.120 (subl inhados por n ó s ) . 

Cf. i d . 

A terra (além do fogo e o ar) é um dos elemtnos que constituem os 
corpos, segundo Descartes - cf. Monde, AT, XI, p.p.24-25. 

Cf. Tr. Horn., AT, XI, p.120 (sublinhados por nós). 

Traduziu-se aqui o termo francês "ressort" por "corpo elástico", 
porque, por um lado, esta expressão parece mais conforme com o contexto 
em que é usada, dado que o conceito que lhe corresponde tem uma maior 
extensão que aquele que corresponde ao termo português "mola" e, por 
outro lado, o sentido atribuído no século XVII ao termo francês 
"ressort" comporta aquela tradução: por este termo se exprime a ideia 
mais ou menos vaga de "elasticidade" e de força não claramente 
determinada. 

Cf. Tr., Horn., AT, XI, p.p.200-201 (sublinhados por nós). 

Cf. Disc. Méth., V, AT, VI, p.42. 

"Je me contentai de supposer que Dieu format le corps d'un homme 
entièrement semblable à l'un des nôtres tant en la figure extérieure 
de ses membres qu'en la conformation intérieure de ses organes [...] 
examinant les fonctions qui pouvaient [...] être dans ce corps, j'y 
trouvais exactement toutes celles qui peuvent être en nous sans que 
nous y pensions" (ib., p.p.45-46 - sublinhados por nós). 

"J'avais [ — ] fait voir comment il ne suffit qu'elle [l'âme 
raisonnable] soit logée dans le corps humain ainsi qu'un pilote en 
son navire [...] mais qu'il est besoin qu'elle soit jointe et unie 
plus étroitement avec lui, pour avoir outre cela des sentiments et 
des appétits semblables aux nôtres, et ainsi composer un vrai homme". 
(ib., p.59 - sublinhados por nós). 

Cf. Descr. Corps Hum., AT, XI, p.p.223-224. 

Cf. ib, p.223 (sublinhadas por nós). 
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16. Cf. ib., p. 224 (sublinhados por nós). 

17. Cf. id. 

18. Cf. supra, II, 1.2.1., B., p.105. 

19. Cf. ib., III, p.p.165-426. 

20. Cf. ib., III, 1., p.p.176-251 e 2., p.p.252-426. 

21. Sobre esta questão - cf., Ch. Serrus, La Méthode de Descartes et 
son Application à la Métaphysique Paris, Félix Alcan, 1933. 

22. Recordam-se aqui as motivações éticas e religiosas/apologéticas que 
Descartes apresenta, tanto no Discurso do Método como na dedicatória 
das Meditações, para a constituição de um conhecimento racional sobre 
a^ natureza da alma e sua imortalidade - cf. respectivamente: Disc. 
Méth., V, AT, VI , p.p.59-60 e Dédicace des Med. IX-1, p.p.4-8. 

23. Cf. supra, III, 2.1.1., B., p.p.265-266. 

24. Cf. ib., Ill, 2.1.2., B. p.p.270-272. 

25. Cf. ib., Ill, 2.1.3. e 2.1.4. p.p.272-273 e 273-276, respectivamente. 

26. Quanto ao conceito de um sujeito pratico-vontade, segundo Descartes, 
e à sua relação com o erro gnosiológico e o erro prático em geral,' 
cf. nomeadamente o texto da IV Meditação e, complementarmente, os 
textos cartesianos atrás citados, na presente exposição - cf. supra, 
III, 2.1.1., p.p.257-265. 

27. Cf. supra, III, 1.1., p.p.177-208. 

28. Cf. Disc. Méth., V, AT, VI, p.p.45 e seguintes; ib., VI, p.p.61-62. 

29. Traduz-se aqui o termo francês "sage" por "avisado", por um lado, 
por sugestão da tradução desta passagem do Discurso do Método feita 
por Newton de Macedo, (cf. Renato Descartes - Discurso do Método 
e Tratado das Paixões da Alma, Trad. Newton de Macedo, 4§ ed., Lisboa, 
Livr. Sá da Costa, Ed. 1961, p.73) e, por outro lado, por parecer 
que esta é uma tradução adequada. 

30. Cf. Disc. Méth. VI, AT, VI, p.62 (sublinhados por nós). 

31. Cf. ib.,^p.78. Este mesmo propósito exprime-o também Descartes 
algumas páginas antes (na sequência da passagem aqui transcrita e 
referenciada pela nota imediatamente anterior: "ayant dessein 
d'employer toute ma vie à la recherche d'une science si nécessaire 
[la médecine], et ayant rencontré un chemin qui me semble tel qu'on 
doit infailliblement la trouver en le suivant, si ce n'est qu'on 
en jBoit empêché ou par la brièveté de la vie ou par défaut des 
experiences (cf. ib., p.p.62-63). A mesma opção será posteriormente 
reafirmada por Descartes: "la conservation de la santé a été de tout 
le temps le principal _but de mes études, et je ne doute point qu'il 
n̂ y ait moyen d^acquérir beaucoup de connaissances, touchant la 
Médecine, qui ont été ignorées jusqu'à présent" (au Marquis Newcastle, 
octobre 1645, AM, VI, p.329). 
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32. Cf. Disc.Méth., VI, AT, VI, p.p.61-62. 
33. Cf. as passagens da Carta-prefácio a tradução francesa dos Princ.Phil. 

e da Descr. Corps Hum. identificadas infra,IV, 1., notas'43, 44.45, 46, p."4T^ 

34. Algumas breves passagens da obra de Descartes onde este afirma a sua 
efectiva ocupação na procura de novos conhecimentos de medicina, ou 
que simplesmente testemunham o seu interesse por esta temática: a 
Mersenne, Janeiro de 1630, AM, I, p.109; a Huygens, 4/12/1637, ib., 
II, p.p.59-60; a Mersenne, 9/1/1639, ib, III, p.161; a Mersenne, 
11/3/1640, ib., IV, p.p.40-41; a Regius, Dezembro de 1641, ib., V, 
p.p.79-80; a Elisabeth, Julho de 1644, ib., VI, p.p.153-154; ao marquês 
de Newcastle, Outubro de 1645, ib., VI, p.329; a Elisabeth, Maio ou 
Junho de 1645, ib., VI, p.p.237-239; a Elisabeth, Dezembro de 1646, 
ib., VII, p.p.242-243; Remidia et Vires Medicamentorum, AT, XI, 
p.p.641-644. Para além destes testemunhos dispersos pela sua 
correspondência,não se deve esquecer a VI parte do Discurso do Método donde 
se destaca: "je ne veux point parler ici en particulier des progrès 
que j'ai espérance de faire à l'avenir dans les sciences [...], mais 
je dirai ̂ seulement que j'ai résolu de n'empoyer le temps qui me reste 
à vivre à d'autre chose qu'à tâcher d'acquérir quelque connaissance 
de la nature, qui soit telle qu'on en puisse tirer des règles pour 
la Médecine, plus assurées que celles qu'on a eues jusqu'à présent" 
(Disc. Méth., VI, AT, VI, p.78). Na avaliação da efectiva ocupação 
de Descartes na procura de meios curativos, não se deve também esquecer 
que ele admite a inter-acção corpo-espírito, tanto como um factor 
de perturbação do equilíbrio orgânico, como um possível meio curativo. 
As suas cartas à princesa Isabel, acabadas de referir, são um 
testemunho desta posição de Descartes, bem assim como a seguinte 
passagem do Discurso do Método: "1'esprit dépend si fort du temperament 
et de la disposition des organes du corps, que, s'il est possible 
de trouver quelques moyens qui rend communément les hommes plus sages 
et plus habiles qu'ils n'ont été jusqu'ici, je crois que c'est dans 
la médecine qu'on doit le chercher" (Disc. Méth., VI, AT, VI, p.62). 

35. São testemunhos da confissão da sua própria ignorância no domínio 
da Medicina algumas das cartas citadas na nota anterior: a Mersenne, 
Janeiro de 1630 (AM, I, p.109), a Huygens, 4/12/1637 (ib., II, 
p.p.59-60); ao marquês de Newcastle, Outubro de 1645 (ib., VI, p.329). 
Nesta última carta além de confessar a sua ignorância no domínio da 
Medicina, Descartes faz depender o avanço do conhecimento neste 
domínio, do avanço dos conhecimentos relativos ao corpo humano. Na 
carta-prefácio à ^tradução francesa dos Principia Philosophiae, ao 
reportar-se às três principais ciências - a medicina, a mecânica 
e a moral - escreve: "je les ignore presque toutes" (Pref. Princ, 
AT, IX-2^ p.15); para ultrapassar esta situação, terá de recorrer 
a experiências "pour appuyer et justifier mes raisonnements" (ib., 
P-17). 

36. Duas passagens da correspondência de Descartes onde esta opção aparece 
nao só testemunhada mas também fundamentada: "si nous nous gardions 
seulement de certaines fautes que nous avons coutume de commettre 
au régime de notre vie, nous pourrions sans autre invention parvenir 
à une vieillesse beaucoup plus longue et plus heureuse que nous ne 
faisons" (à Huygens, 4/12/1637, AM, II, p.59 - sublinhados por nós). 
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"Les remèdes qu'elle a choisis, à savoir la diète et l'exercice, sont, 
à mon avis, les meilleurs de tous, après toutefois ceux de l'âme, qui 
a sans doute beaucoup de force sur le corps, ainsi que montrent les 
grands changements que la colère, la crainte et les autres passions 
excitent en lui [...]. Et je ne sache point de pensées plus propres 
pour la conservation de la santé, que celle qui consiste en une forte 
persuasion et ferme créance, que l'architecture de nos corps est si 
bonne que, lorsqu'on est une fois sain, on ne peu pas aisément tomber 
malade, si ce n'est qu'on fasse quelque excès notable, ou bien que 
l'air ou les autres causes extérieures nous nuissent; et qu'ayant une 
maladie, on peut aisément se remette par la seule force de la nature, 
principalement lorsqu'on est encore jeune" (a Elisabeth, Julho de 1644, 
AM, VI, p.p.153-154). 

37. "Votre Altesse fait fort bien de ne vouloir point user des remèdes 
de la Chimie; on a beau une longue expérience de leur vertu, la moindre 
petit changement qu'on fait en leur préparation, lors même qu'on pense 
mieux faire, peut entièrement changer leurs qualités, et faire qu'au 
lieu de médecines ce soient des poisons" (a Elisabeth, Dezembro de 
1646, AM, VII, p.243). 
Sobre a preferência de Descartes por remédios naturais, cf. também 
os seus textos transcritos na nota anterior. 

38. "J'étudie maintenant en Chimie et en Anatomie tout ensemble, et apprends 
tous les jours quelque chose que je ne trouve pas dedans les livres. 
Je voudrais bien être déjà parvenu jusques à la recherche des maladies 
et des remèdes, afin d'en trouver quelqu'un pour votre érésipèle, duquel 
je suis marri que vous êtes si longtemps affligé" (a Mersenne, 
15/4/1630, AM, I, p.130). 

39. Cf. Dioptrique, III, IV, V, VI, AT, VI, p.p.105-147. 

40. "Et d'autant que l'exécution des choses que je dirai, doit dépendre 
de l'industrie des artisans, qui pour l'ordinaire n'ont point étudié 
[...] je commencerai par l'explication de la lumière et de ses rayons; 
puis, ayant fait une brève description des parties de l'oeil, je dirai 
particulièrement en quelle sorte se fait la vision; et en suite, ayant 
remarqué toutes les choses qui sont capables de la rendre plus parfaite, 
j'enseignerai comment elles y peuvent être ajoutées par les inventions 
que je décrirai" (Dioptrique, I, ib., p.p.82-83). 

41. Cf. ib., p.81 (sublinhados por nos). Reportando-se à finalidade por 
si atribuída à Dióptrica, Descartes escreverá mais tarde: "Par la 
Dioptrique, j'eus dessein de faire voir qu'on pouvait aller assez avant 
en la philosophie pour arriver par son moyen jusqu'à la connaissance 
des arts qui sont utiles à la vie, à cause que l'invention des lunettes 
d'approche, que j'y expliquais, est l'une des plus difficiles qui aient 
jamais été cherchées" (Préf. Princ, AT, IX-2, p. 15, sublinhados por 
nós). 

42. Cf. Princ, IV, 188, ib., p.p.309-310. Durante toda a sua vida 
Descartes reconhece a necessidade de experiências para fazer avançar 
o conhecimento sobre os objectos físicos. Podem considerar-se 
testemunhos tipo desta posição metodológica de Descartes a VI parte 
do Discurso do Método (nomeadamente AT, VI, p.p.63-65 e 72-75) e a 
Carta-Prefácio à tradução francesa dos Principia Philosophiae 
(nomeadamente AT, IX-2, p.p.17-18). Segundo a opção metodológica de 
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Descartes, o fundamento teórico da necessidade metodológica da 
experiência consiste na diferença admitida por Descartes entre o número 
de efeitos que se podem deduzir dos princípios gerais que admite e 
os efeitos presentes de facto na natureza (Criação) - cf. Disc. Méth. , 
VI, AT, VI, p.p.64-65 e Princ, III, 4 e 46, AT, IX-2, p.p.104-105 
e 124-125, respectivamente. 
Sobre a importância da experiência no pensamento filosófico/científico 
de Descartes, pode ver-se: Desmond M. Clarke, La Filosofia de la Ciência 
de Descartes, trad, de Eloy Rada, Madrid, Editorial Alianza, 1986 
(nomeadamente o seu capítulo "La Experiência en la ciência cartesiana") . 
Apesar das carências de experiência/tempo, Descartes afirma no decurso 
dos Principios da Filosofia, ter ainda esperança de vir a elaborar 
um tratado sobre o Homem- cf. Princ, II, 40, ib. p.87. 

43. Cf. Préf. Princ, AT, IX-2, p. 14 (sublinhados por nós). 

44. Para realizar este projecto, Descartes volta a fazer uma enumeração 
de parte dos componentes do objecto do saber filosófico, onde de novo 
inclui o homem em posição privilegiada: "Mais, afin de conduire ce 
dessein jusqu'à sa fin, je devrais ci-après expliquer en même façon 
la nature de chacun des autres corps plus particuliers qui sont sur 
la terre, à savoir des minéraux, des plantes, des animaux, et 
principalement de l'homme; puis enfin, traiter exactement de la 
médecine, de la morale et des mécaniques" (ib., p. 17 - sublinhados 
por nós). 

45. Cf. ib., p.2 (sublinhados por nós). 

46. Cf.. Descr. Corps Hum., AT, XI, p.p.223-224 (sublinhados por nós). 
Após ter enumerado os elementos constituintes do conteúdo deste escrito, 
Descartes termina a sua primeira parte/prefácio afirmando: "voilá, 
sommairement, toutes les choses que j'ai ici à décrire, afin que, 
connaissant distinctement ce qu'il y a en chacune de nos actions qui 
ne dépend que du corps, et ce qu'il y a qui dépend de l'âme, nous 
puissons mieux nous servir, tant de lui que d'elle, et guérir au 
prévenir leurs maladies" (ib., p.227 - sublinhados por nós). 

47. Cf. Pass, II, 137, AT, XI, p.430 (sublinhados por nós). Sobre o uso, 
ou função das paixões da alma, cf. ainda ib., 52, p.372. 

48. Cf. ib., III, 211, p.p.485-486(sublinhadas por nós). 

49. Cf. ib., III, 212, p.488. 

50. A função acabada de referir da representação cartesiana da união da 
alma e do corpo corresponde a um componente do modelo teórico (cf., 
supra, II, 1.2.2., F.). A verificação desta função gnosiológica 
hipotética, relativamente ã constituição da representação cartesiana 
da união da alma e do corpo, integrada na representação cartesiana 
do homem, nao foi ainda feita na presente investigação. A sua 
verificação futura não dependerá todavia dos resultados obtidos neste 
momento de investigação. Na ocasião, em que esta função gnosiológica 
hipotética seja verificada (cf. infra, IV, 2.5., p.p. 515-520 ), ela 
deixará de ser uma "hipótese" no interior da presente investigação. 
Por conseguinte, encarada na perspectiva da totalidade desta 
investigação, a admissão da função gnosiológica em causa neste momento 
de investigação não é de modo algum inclusão de um conteúdo hipotético. 
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51. Cf. Disc. Méth. V, AT, VI, p.59; Med. VI, AT, IX-1, p.64. 

52. Cf. supra, III, 2. p.p.252-398. 

53. Cf. ib., II, 1.2.1., E., p.106. 

54. Para o enunciado do "conjunto g de consequências gnosiolôgicas, cf. 
ib., II, 1.2.2., B., p.p. 107-108. Para a avaliação do grau de 
conformidade deste "conjunto de consequências gnosiolôgicas" com o 
componente gnosiológico em causa, cf. infra, IV, 2.1., p.p.487-491. 

55. Cf. supra, II, 1.2.2., C , p.p.108-112. 

56. Cf. ib., IV, 1.2., p.443. 

57. Cf. infra, IV, 2.2., p.p.492-511. 

58. Cf. Disc. Meth. V, AT, VI, p.54; Princ, IV, 188, AT, IX-2, 
p.p.309-310. 

59. "Étant primitives^ chacune d'elles [as "noções primitivas" que pertencem 
respectivamente só à alvwa, só ao corpo e ã sua união] ne peut être 
entendue que par_elle-même" (a Elisabeth, 21/5/1643, AM, V, p.290 -
sublinhados por nós). Noutra carta ã princesa Isabel, Descartes designa 
as "noções primitivas" em causa por ideias; "trois genres d'idéss ou 
de notions primitives qui se connaissent chacune d'une façon 
particulière et nom par la comparaison de l'une à l'autre, à savoir 
[...] et celle de l'union qui est entre l'âme et le corps" (a Elisabeth, 
28/6/1643, ib., p.322 - sublinhados por nós). 0 conteúdo restante destas 
duas cartas de ^Descartes à princesa Isabel I um testemunho 
particularmente válido da natureza gnosiológica da representação 
cartesiana da união da alma e do corpo, bem assim como a carta de 
Descartes a Arnauld de 29/7/1648 (ib., VIII, nomeadamente p.p.75-76). 

60. Cf. supra, II, 1.2.2., H., p.p.115-116. 
61, Para o confronto^ do chamado "conjunto v_ de consequências gnosiolôgicas" 

com a constituição da representação cartesiana da união da alma e do 
corpo, cf. infra, IV, 2.7., p.p.523-533. 

62. Cf. supra, IV, 1.2., p.442. 

63. Cf. ib.,iv, 1.2., A., p.p.444-453. 
64. Cf. ib., IV, 1.2., B., p.p.453-457. 

65. Cf. ib., II, 1.2.1., C , p. 105. 

66. Cf. ib., IV., 1.1., p.p.439-442. 
67. Cf.id. 

68. ''Ces hommes seront composés comme nous, d'une Ame et d'un Corps. Et 
il faut [...] que je vous montre comment ces deux natures doivent être 
jointes et unies, pour composer des hommes qui nous ressemblent" (Tr. 
Horn. AT, XI, p.p.H9-120-sublinhados por nós). 
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69. Estas frequentes referencias ã alma encontram-se no Tratado do Homem 
a partir da página 143 (AT, XI), embora na página 131 Descartes já 
identifique o local do corpo humano onde principalmente se situará 
a alma racional. 

70. Cf. supra, IV, 1.notas 12 e 13.p. 474. 

71. No que respeita a estas composição dualista e unidade constituinte, 
cf. Descr. Corps Hum., AT, XI, p.p.223-227 (nomeadamente p.224). 

72. "Mais parce que nous avons tous éprouvé, dès notre enfance, que plusieurs 
de ses mouvements [de notre corps] obéissent à la volonté, qui est 
une des puissances de l'âme, cela nous a disposés à croire que l'âme 
est le principe de tous" (ib., p.224 - sublinhados por nós). 

73. Cf. Dédie. Med., AT, IX-1, p.p.4-8. 

74. Pensamos que no caso da constituição da representação cartesiana do 
homem, o conhecimento pré-teõrico que esta representação apresenta 
provém simultaneamente de um tradição cultural, com que Descartes se 
encontrou, e de uma experiência imediata que todo o sujeito tem de 
si mesmo. Nesta encontram-se dois tipos de fenómenos muito distintos 
(pelo menos aparentemente): os fenómenos de pensamento e ̂ fenómenos 
corporais. Este sujeito não dispõe, no século XVII, de um aparelho 
teórico que lhe parmita, com rigor e em conformidade com as exigências 
de um sujeito-razão, conceber aqueles dois tipos de fenómenos com um 
mesmo fundamento ontológico. A tendência ã generalização do uso de 
modelos teoricamente integrados numa mecânica universal, para a 
constituição do conhecimento teórico dos fenómenos corporais, não 
facilitaria a representação de uma unidade de fundamento ontológico 
para aqueles dois tipos de fenómenos. 

75. Cf. supra, IV, 2., nota 42, p.p.477-478. 

76. "Lorsque j'ai voulu descendre à celles [choses] qui étaient plus 
particulières, il s'en est tant présenté à moi de diverses, que je 
n'ai pas cru qu'il fiât possible à l'esprit humain de distinguer les 
formes ou spèces de corps qui sont sur la terre d'une infinité d'autres 
qui pourraient y être si c'eût été le vouloir de Dieu de les y mettre, 
ni par conséquent de les rapporter à notre usage, si ce n'est qu'on 
vienne au-devant des causes par les effets, et qu'on se serve de 
plusieurs expériences particulières" (Disc. Méth., VI, AT, VI, p.64). 
Sobre esta posição metodológica, cf. também Princ, III, 4 e46,AT,lX-2, 
p.p.104-105 e 124-125. 

77. Cf. Règl., XIII, Ed. Alquié, I, p.p.158-166 (nomeadamente p.163). 

78. "Ainsi, afin que je ne demeurasse point irrésolu en mes actions, pendant 
que la raison m'obligerait de l'être en mes jugements, et que je ne 
laissasse pas de vivre dès lors le plus heureusement que je pourrais" 
(Disc. Méth., III, AT, VI, p.22 - sublinhados por nós). 

79. Cf. ib., I, p.2 (linha 20) e p.3 (linha 10). 

80. "Nos sens nous trompent quelques fois" (ib., IV, p.32). 
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81 Cf. ib., I, p. 2 (sublinhados por nos). Esta identificação entre o 
autor-sujeito-de-conhecimento e todo o seu leitor possível já está 
pressuposta na passagem do Discurso do Método correspondente à nota 
imediatamente anterior. 

82. Cf. id. (sublinhados por nós). 

83. Cf. id. (sublinhados por nós). 

84. "Il y a déjà quelque temps que je me suis aperçu que, dès mes premières 
années, [...]» de façon qu'il me fallait entreprendre sérieusement 
une fois^ en ma vie [...] (Mêd., I, AT, IX-1, p.13 - sublinhados'por 
nós); "j'ai ici à considérer que je suis homme [...]" (ib., 14 -
sublinhados por nós). 

85. Cf. id. Entre outros conhecimentos (eventualmente enganadores) de 
coisas sensíveis, os nossos sentidos levam-me a conhecer "que je sois 
ici, assis auprès du feu, vêtu d'une robe de chambre, ayant ce papier 
entre les mains" (id.). 

86. Cf. ib., p.3 (linha 18) e p.16 (linha 9); 

87. Cf. ib., II, p.19 (sublinhados por nós). 

88. A propósito da fundamentação do conhecimento dos sentidos, cf., 
nomeadamente a VI Meditação (AT, IX-1, p.p.57-72). 

89. Cf., supra, II, 1.2.1., D. p.p.105-106. 

90. Não se dá aqui uma definição mais rigorosa ao conceito de função porque, 
no interior da determinação constituinte hipotética em causa, aquele 
conceito reporta-se a uma representação pré-teórica de um objecto. 

91. Cf. supra, IV, 1.1. e 1.3., p.p.439-442 e 458-463, respectivamente. 

92. Cf. Tr. Horn., AT, XI, p.120 (sublinhados por nós). No Discurso do 
Método, ao reportar-se a este seu propósito teorizante, Descartes 
escreve: "examinant les fonctions qui pouvaient en suite de cela être 
dans ce corps [celui que Dieu formât], j'y trouvais exactement toutes 
celles qui peuvent être en nous sans que nous y pensions" (Disc. Méth., 
V, AT, VI, p.46 - sublinhados por nós). 

93- "J'expliquerai [...] quelles sont celles de nos fonctions que cette 
machine peut imiter par leur moyen" (Tr. Hom., AT, XI, p. 132 -
sublinhados por nós). 

94. Cf. ib., p.p.201-202. 

95. Cf. Pass., I, 17, AT, XI, p.342. 

96. Cf. supra, II, 1.2.1., E., p.106. 

97. Diz-se aqui que o conteúdo da situação constituinte acima referido 
e operatoriamente equivalente - e não simplesmente "equivalente" 

em relação ao conteúdo da situação constituinte hipotética em causa, 
porque, se estes dois conteúdos põem igualmente uma autonomia 
constituinte do sujeito de conhecimento relativamente ã consittuição da 
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representação (do homem) a realizar, considerados em si mesmos, estes 
dois conteúdos sao diferentes. Pois, no caso da constituição da 
representação cartesiana do homem, a intervenção constituinte do sujeito 
de conhecimento e ontologicamente fundamentada - numa primeira 
instancia, na realidade mesma do sujeito e, numa última instância, 
no fundamento primordial do real: Deus-Criador. Esta situação 
permite-lhe projectar consistência gnosiol6gica e dar um significado 
ontológico ao conhecimento que este sujeito produz: no caso posto pela 
condição constituinte hipotética, a intervenção constituinte do sujeito 
de conhecimento nao apresenta senão elementos lógicos, sem nenhum 
significado que ultrapasse este plano, excepto o facto de serem 
instrumentos metodológicos. 

98. "Aussi que j'ai remarqué certaines lois que Dieu a tellement établies 
en, la_ nature, et dont il a imprimé de telles notions en nos Imes, 
qu^ après y avoir fait assez de reflexions nous ne saurions do^ïer 
qu elles ne soient exactement observé en tout ce qui est ou ce qui 
se fait dans le monde" (Disc. Méth., V, AT, VI, p.41 - sublinhados 
por nos); je considere qu'il y a en nous certaines notions primitives, 
qui sont comme des originaux, sur le patron desquels nous formons toutes 
nos autres connaissances. [...] nous n'avons pour le corns en 
particulier, que la notion de l'extention. de lacmpllp g,,-i^t- r•a^^ac, 
de la figure et du mouvement" (a Elisabeth, 21/5/1643, AM, V, p. 290 
- sublinhados por nos). 

99. Cf.^ Tr. Hom., AT, XI, p.121. Esta intervenção constituinte do sujeito 
esta bem patente por todo o Traité de l'Homme e na Discription du Corps 
Humaine, alem de ser igualmente manifesta nos escritos cartesianos 
que abordam parcialmente o homem. 

100. Cf. supra, IV, 1.1., 1.3., 1.4., p.p. 439-442, 458-463 e 464-466, respec tivamente. — 
101. Cf. Disc. Méth.. IV, AT, VI, p.33 (sublinhados por nós). Os testemunhos 

cartesianos sobre a representação da alma humana como uma substância 
sao abundantes e bem conhecidos. Recorda-se aqui um, onde se encontra 
também o conceito cartesiano de "substância": Méd., III, AT, IX-1, 
p.35. Sobre este último conceito cartesiano, pode ver-se também'Princ! 
I, 51, 52, 53, 54, AT, IX-2, p.p.46-48. Para evitar quaisquer equívocos 
relativos a extensão do seu conceito de "substância pensante", Descartes 
esclarece: "par la pensée donc, je n'entends point quelque chose 
d universel qui comprenne toutes les manières de penser, mais bien 
une nature particulière qui reçoit [en soi ] tous ces modelTainsi 
que 1 extention est aussi une nature qui reçoit [en soi] toutes sortes 
de figures (a Arnauld, 29/7/1648, AM, VIII, p.p.74-75 - sublinhados 
por nos). Alias a recusa cartesiana de atribuir consistência ontológica 
aos universais (cf. Princ I SR AT TY_? *-. ̂ m „:;„ -IU •,_• • • V<-J-. XL-Lui.., i, ^o, AI, LX.-Z, p.DU; nao lhe permitiria 
conceber o espirito humano como um universal. 

102. Cf. Méd.,_ VI, AT, IX-1, p.68. (sublinhados por nós). A interpretação 
da expressão de Descartes "une chose seule" (na passagem das Méd. acima 
traduzida) como uma coisa só, isto é sem partes, fundamenta-se não 
so no contexto em que ela surge, mas também na expressão de Descartes, 
na passagem correspondente da versão latina das Meditações: "rem, plane 
unam et integram" (Meditationes, VI, AT, VII, p.86). 

103. Cf. Med. IV, AT, IX-1, p.42 (sublinhados por nós). 
104. Cf. Méd., III, AT, IX-1, p.27 (sublinhado por nós). 
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105. "Toutes les opérations de la volonté, de l'entendement, de l'imagination 
et des sens sont des pensées" (Rép., II, AT, IX-1, p. 124 - sublinhados 
por nós). 

106. São frequentes as passagens da obra de Descartes onde este afirma 
explicitamente que cada uma das formas de pensar reside no eu, enquanto 
coisa que pensa. Um exemplo: "il y a d'autres actes que nous appelons 
intellectuels, comme entendre, vouloir, imaginer, sentir, etc., [...] 
la substance en laquelle ils résident, nous disons que c'est une chose 
qui pense, ou un esprit" (Rép., III, AT, IX-1, 137, - sublinhados por 
nós). 

107. "Pensar" não é um atributo da alma, ou espírito humano, mas também 
é o seu atributo principal. Esta função de atributo principal conferida 
por Descartes a "pensar" é directa e fundamentalmente testemunhada 
na sua obra. Assim, nos Princípios de Filosofia depois de afirmar que 
nao basta que uma substância esteja actualmente no mundo para que nos 
apercebamos dela, mas que, para tal, é necessário que ela tenha algum 
atributo que possamos apreender, servindo para tanto qualquer dos seus 
atributos (cf. Princ, I, 52, AT, XI-2, p.47), Descartes escreve: 
"mais encore que chaque attribut soit suffisant pour faire connaître 
la substance, il y en a toutefois un en chacune qui constitue sa nature 
ou son essence et de qui tous les autres dépendentf.. . ] la pensée 
constitue la nature de la substance qui pense [...] toutes les 
propriétés que nous trouvons en la chose qui pense ne sont que des 
façons defférentes de penser, [...] ainsi l'imagination, le sentiment 
et la volonté dependent tellement d'une chose qui pense que nous ne 
les pouvons concevoir sans elle. Mais, au contraire, nous pouvons 
concevoir [...] la chose qui pense sans imagination ou sans sentiment, 
et ainsi du reste" (ib., 53, p.48- sublinhados por nós). A dependência 
gnosiológica da existência de uma substância relativamente a um seu 
atributo é também directamente posta nas Respostas às Objecções contra 
as Meditações: "nous ne connaissons pas la substance immédiatement 
par elle-même, mais seulement parce qu'elle est le sujet de quelques 
actes" (Rép., III, AT, IX-1, p.136); "nous ne connaissons point les 
substances immédiatement par elles-mêmes; mais de ce que nous 
apercevons quelques formes, ou attributs, qui doivent être attachés 
à quelque chose pour exister, nous appelons du nom de Substance cette 
chose à laquelle ils sont attachés" (Rép. IV, ib., p.p.172-173). 

108. Esta radicação operatória das diferentes "formas de pensar" na natureza 
mesma da alma diz respeito tanto às suas determinações operatórias 
que têm origem na própria alma, como às que se dão nela em consequência 
de causas exteriores. 

109. Cf. Rép. IV, AT, IX-1., p.173 (sublinhados por nós). 

110. Torna-se mais simples fazer a verificação das "condições constituintes 
hipotéticas" em causa neste momento de investigação numa única unidade 
processual de investigação, porque os testemunhos cartesianos relativos 
às condições constituintes do corpo humano, implicadas neste momento 
de investigação, apresentam estas condições conjuntamente. 

111. Cf. Disc. Méth., V, AT, VII, p.p.45-46 (sublinhados por nós). Enquanto 
que nesta passagem do Discurso do Método a redução do corpo humano 
a materia aparece somente como uma suposição/hipótese, a fundamentação 
teórica da sua separação total relativamente ao espírito garante-a 
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teoricamente. Nas Meditações, pode ver-se mesmo - a par da redução 
teoricamente fundamentada da constituição dos corpos à extensão (cf., 
nomeadamente V Meditação) - a afirmação fundamentada de que ão 
eu/espirito (que se auto-desvela) corresponde um corpo - "il n'y 
a rien que cette nature m'enseigne plus expressément, ni plus 
sensiblement, sinon que j'ai un corps" (Méd. VI, AT, IX-1, p.64). Este 
corpo aparece ali também como sendo uma máquina - "je considere le 
corps de l'homme comme étant une machine" (ib., p.67). 

112. Cf. Méd. V, (título), ib., p.50. 

113. Cf. ib., p.50. Outra enumeração cartesiana das propriedades da matéria: 
si je les considere de plus pris [les idées des choses corporelles], 
[...] je trouve qu'il ne s'y rencontre que fort peu de choses que je 
conçoive clairement et distinctement: â savoir, la grandeur ou bien 
1 extension en longueur, largeur et profondeur; la figure qui est formée 
par les termes et les bornes de cette extension; la situation que les 
corps diversement figurés gardent entre eux; et le mouvement ou le 
changement de cette situation; auxquelles on peut ajouter la substance, 
la durée, et le nombre" (Méd., III, AT, XI-1, p.34). São testemunhos 
directos e detalhados da representação cartesiana da matéria: o Tratado 
do Mundo (nomeadamente o seu capítulo VI, AT, XI, p.p.31-36 e a II 
parte dos Princípios de Filosofia. 

114. "Je suppose que le corps n'est autre chose qu'une statue ou machine 
de terre, que_ Dieu forme [...], qu'il met au-dedans [de cette machine] 
toutes les pièces qui sont requises pour faire qu'elle marche, qu'elle 
mange, qu'elle respire, et enfin qu'elle imite toutes celles de nos 
fonctions" (Monde, AT, XI, p.120 - sublinhados por nós). 

115. "Je ne m'arrêterai pas à vous décrire les os, les nerfs, les muscules, 
les veines, les artères, l'estomac, le foie, la rate, le coeur, le 
cerveau, ni toutes les autres diverses pièces dont elle [la machine 
qui est notre corps] doit être composée, car je les suppose du tout 
semblables aux parties de notre corps qui ont les mime^ noms" (id., 
sublibhados por nós). 

116. Sobre o conceito cartesiano de calor cf. Monde, AT, XI, p.p.7-10 
(nomeadamente p.9). Sobre a natureza geral de fogo segundo Descartes, 
cf., Princ, IV, 80, AT, IX-2, p.p.243-244. 

117. A unidade do princípio dinâmico das funóes do corpo humano é 
frequentemente testemunhada na obra de Descartes. Alguns exemplos: 
il ne faut point à leur occasion [des fonctions attribuées au 
corps-humain-machine] aucun autre principe de mouvement et de vie, 
que son sang et ses esprits, agités par la chaleur du feu qui brûle 
continuellement dans son coeur, et qui n'est point d'autre nature que 
tous les feux qui sont dans les corps inanimés" (Tr. Hom., AT, XI, 
p.202- sublinhados por nós); "je dirai ici que c'est la chaleur qu'elle 
[la machine/corps humain] a dans le coeur, qui est comme le grand 
ressort, et le principe de tous les mouvements qui sont en elle" (Descr. 
Corps Hum., AT, XI, p. 226 - sublinhados por nÓs) ; "il y a une chaleur 
continuelle en notre coeur, qui est une espèce de feu que le sang des 
veines y entretient, et que ce feu est le principe corporel de tous 
les mouvements de nos membres" (Pass., I, 8, AT, XI, p.333 - sublinhados 
por nos). 
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118. Dado que a localização dos escritos cartesianos aqui referidos é bem 
conhecida, limitar-nos-emos a assinalar uma passagem da obra de 
Descartes onde a unidade do dispositivo de circulação do sangue e dos 
espíritos animais é posta de modo conciso: Descr. Corps. Hum., AT, 
XI, p.p.226-227. 

119. Esta identificação da natureza com a matéria é feita por Descartes 
no seu Mundo : "par la Nature je n'entends point ici quelque Déesse, 
ou quelque autre sorte de puissance imaginaire; mais que je me serts 
de ce mot, pour signifier la Matière mime, en tant que je la considère 
avec toutes les qualités que je lui ai attribuées, comprises toutes 
ensemble,^ et sous cette condition que Dieu continue de la conserver 
en la mime façon qu'il l'a crée" (Monde, VII, AT, XI, p.p.36-37). 
No que respeita à unidade do princípio constituinte primordial do corpo 
humano, esta unidade é uma consequência da redução integral deste à 
matéria. A conformação universal da realização das funções atribuídas 
ao ^corpo humano às leis gerais da natureza, ou da constituição da 
matéria^ é, por_ sua vez, um pressuposto de todas as 
descrições/explicações cartesianas destas funções, ainda que raramente 
explicitado por Descartes: "vous savez bien que ces esprits [animaux] 
[...] étant comme un vent ou une flamme très subtile, ne peuvent manquer 
de couler trèspromptement [...]; encore qu'il n'y ait aucune autre 
puissance qui les y porte, que la seule inclination qu'ils ont à 
continuer leur mouvement, suivant les lois de la nature" (Tr. Horn. 
ib., 137 - sublinhados por nós). Reportando-se à constituição dos 
animais em geral, Descartes escreve a Mersenne: "La multitude et l'ordre 
des nerfs, des veines, des os et des autres parties d'un animal, 
ne montre point que la Nature n'est pas suffisante pour les former, 
pourvu qu'on suppose que cette Nature agit en tout suivant les lois 
exactes des Mécaniques et que c'est Dieu qui lui a imposé ces lois. 
En effet, j'ai considéré non seulement ce que Vézalius et les autres 
écrivent de l'Anatomie, mais aussi plusieurs choses plus particulières 
que celles q'ils écrivent, lesquelles j'ai remarquées en faisant 
moi-même la dissection de divers animaux. [...] je n'y ai trouvé aucune 
chose dont je ne pense pouvoir expliquer en particulier la formation 
par^ les causes naturelles, tout de même que j'ai expliqué, en mes 
Météores, celle d'un grain de sel, ou d'une petite étoile de neige" 
(a Mersenne, 20/2/1639, AM, III, p.196 - sublinhados por nós). 

120. Nao se faz aqui a análise das descrições/explicações cartesianas e.m 
causa, porque, por um lado, se trata de textos bem conhecidos (como 
° Traité de 1'Homme e a Description du Corps Humain) e, por outro lado, 
a sua leitura não põe_ qualquer problema para manifestar quer a redução 
constituinte _das funções em causa a "determinações da matéria", quer 
a determinação constituinte da identidade de cada um dos conteúdos 
operatórios destas funções, pelas identidades dos órgãos do corpo 
humano, que participem na realização destas mesmas funções. 

121. Cf. Tr.Hom, AT, XI, p.202. 

* 
* * 



2. CONDIÇÕES GERAIS DETOZIBAS (hipoteticamente) RELATIVAS 

À CONSTITUIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO CARTESIANA DA UNIÃO DA ALMA E DO CORPO, 

INTEGRADA NA REPRESENTAÇÃO CARTESIANA DO HOMEM (1), E AS SUAS HOMOLOGAS 

NAQUELA CONSTITUIÇÃO 



2.1. As condições constituintes hipotéticas enunciadas nos §§ 1.2.2., A. 

e B. da exposição do modelo teórico (2) e as suas homólogas na constituição 

da representação cartesiana da união da alma e do corpo, integrada na 

representação cartesiana do homem. 

Dado o conteúdo das "condições constituintes hipotéticas" em causa 

neste momento de investigação e o estado de desenvolvimento da presente 

investigação, não é metodologicamente necessário verificar, relativamente 

à constituição da representação cartesiana da alma humana, mais do que 

dois elementos do referido conteúdo daquelas "condições constituintes 

hipotéticas": a ausência de relações constituintes internas no conteúdo 

essencial da região A do objecto H, enquanto substância; a ausência, neste 

mesmo conteúdo - enquanto substância e fundamento operatório de 

"determinações operatórias" -, de elementos diferenciados/diferenciáveis 

que sejam determinantes (causas) diferenciadas daquelas mesmas 

"determinações operatórias". 

Esta redução dos elementos a verificar aparece justificada se se tiver 
em conta: 

- a verificação já efectuada no decurso desta investigação (3) da 

presença, na constituição da representação cartesiana da alma humana, 

dos seguintes elementos nucleares daquelas "condições constituintes 

hipotéticas": unidade/homogeneidade, não-extensão, atribuição à 
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re giao A do objecto H da função de fundamento operatório das 
"determinações operatórias" que nela se dêem; 

- a identidade - já verificada (4) - entre as formas operatórias 

dos sujeitos de conhecimento implicados respectivamente na 

constituição da representação da região A do objecto H e na 

constituição da representação cartesiana da alma humana; 

o facto de que a contituição dos restantes elementos das "condições 

constituintes hipotéticas" em causa (nomeadamente os que são 

enumerados em § 1.2.2., B., c) e d) da exposição do modelo teórico) 

depende unicamente da conjugação dos elementos nucleares acabados 

de enumerar destas mesmas "condições constituintes hipotéticas", 

com a forma operatória/constituinte do sujeito de conhecimento 

implicado na constituição da representação da região A do objecto 

H. 

Assim, pelas razões acabadas de referir, aparece inútil, do ponto de 

vista metodológico, verificar de forma explicita a presença, na constituição 

da representação cartesiana da alma humana, de situações constituintes 

homólogas dos seguintes componentes das condições constituintes hipotéticas 
em causa; 

a ausência de clareza e distinção relativas a variações no(s) 

contributo(s) da região A,respeitantes à função desta região enquanto 

fundamento operatório de "determinações operatórias" que nela se 

dlem (em consequência da conjugação da forma geral operatória do 

sujeito do conhecimento em causa, com a auslncia de elementos 

constituintes diferenciados, no conteúdo essencial da região A); 

a insuficiência da determinação de "não-extensa" para que se atinja 

representação clara e distinta do conteúdo essencial da região uma 
A; 
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- a resistência do conteúdo da região A para que se constitua uma 

representação, segundo a forma geral operatória de um sujeito razão, 

isto ê a forma geral operatória do sujeito de conhecimento admitido 

pelo modelo teórico empregue (em consequência da não determinabilidade 

analítica do conteúdo essencial da região A). 

A. A ausência de relações constituintes internas no conteúdo essencial 

da região A do objecto H (em consequência da ausência de elementos 

constituintes diferenciados naquele conteúdo) e a situação constituinte 

homóloga, no conteúdo essencial da alma humana, segundo a sua representação 

cartesiana. 

"Nao descubro de modo algum que pertença necessariamente nenhuma outra 

coisa ã minha natureza ou ã minha essência senão que eu sou uma coisa que 

pensa, concluo rectamente (5) que a minha essência consiste somente em 

eu ser uma coisa que pensa" (6); "quando considero o meu espírito [...] 

não posso distinguir nele nenhumas partes, mas concebo-me como uma coisa 

só e inteira" (7); "as faculdades de querer, de sentir, de conceber, etc., 

não podem ser ditas propriamente suas partes [do meu espírito] : pois é_ 

o mesmo espírito que se aplica todo inteiro a querer, e também todo inteiro 

a sentir, a conceber, etc." (8). 

Assim, fica inequivocalente testemunhada a ausência de partes ou 

elementos constituintes no núcleo de ser que é a coisa que pensa, a alma 

humana. Por conseguinte, também não aparecem neste núcleo de ser relações 

constituintes internas. A única diferenciação estabelecida por Descartes 

em relação directa com esta "coisa que pensa", diz respeito unicamente ao 

que ela faz - é a diferenciação da sua operatividade: aquela coisa pensa, 

e pensar é duvidar, conceber, afirmar, negar, querer, nao querer, imaginar 

e sentir (9) . Mas esta diferenciação de operatividade - quer ela seja 
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posta sob a forma de diversas faculdades do espírito (10), quer sob a forma 

de diversas operações (11), quer ainda sob a forma de modos (de pensar) 

(12) - é sempre oposta por Descartes ã unidade inequivocamente afirmada 

do núcleo de ser/alma humana, que é o suporte ontológico de uma tal 

diferenciação de operatividade. 

B. A ausência no conteúdo essencial da região A do objecto H - enquanto 

substância e fundamento operatório de "determinações operatórias" - de 

elementos diferenciados/diferenciáveis, que sejam determinantes (causas) 

diferenciadas daquelas "determinações operatórias" e a situação constituinte 

homologa, no conteúdo essencial da alma humana, segundo a sua representação 

cartesiana. 

A afirmação de "determinações operatórias" diversificadas, ontológica 

e operatoriamente fundamentadas num núcleo de ser/alma humana, é uma 

constante nos testemunhos do pensamento cartesiano (13). É no entanto 

igualmente uma constante nestes testemunhos não só a ausência (já aqui 

assinalada (14)) de quaisquer determinações ou conteúdo essencial daquele 

núcleo de ser/alma humana, mas também a ausência de qualquer identificação 

analítica das relações constituintes da fundamentação (que é necessário 

admitir) entre este núcleo de ser/alma humana e as "determinações 

operatórias" diversificadas que se fundamentam neste mesmo núcleo de ser/alma 

humana. 

Esta última ausência constata-se tanto na afirmação global que Descartes 

faz da existência e da identidade do núcleo de ser/alma humana, quando o 

poe como uma coisa que pensa (15), como na enumeração das formas de pensar 

(16), como ainda nas descrições/explicações analíticas que ele apresenta 

de algumas destas formas de pensar (17). 

Em todos estes casos aparece a identificação de uma ou mais 
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"determinações operatórias" - normalmente identificadas pela invocação 

do auto-conhecimento imediato, apoiado pelo emprego de termos de uso corrente 

para designar a deferenciação da actividade da alma humana (18) e aparece 

aí também a afirmação de uma dependência constituinte, ontológica e 

operatória, daquelas "determinações operatórias" em relação ao núcleo de 

ser/alma humana, mas sem que uma tal dependência constituinte seja 

analiticamente determinada, nem em geral, nem nas suas determinações 

diferenciadas (as formas de pensar e/ou cada uma das operações constituintes 

de cada uma destas formas). 

A determinação mais precisa do conteúdo operatório desta dependência 

constituinte, que se encontra nos textos de Descartes, consiste na invocação 

que Descartes faz da natureza do núcleo de ser/alma humana, como determinante 

(causa) - ao nível deste núcleo de ser - das identidades das 

"determinações operatórias" que se dão por aquela mesma dependência 

constituinte. No entanto o conteúdo operatório desta dependência constituinte 

continua por determinar analiticamente, uma vez que a natureza daquele núcleo 

de ser/alma humana é posta somente como um todo, apesar da complexidade 

implícita das funções que lhe são atrabuídas. 

Assim, segundo o Tratado do Homem, os "sentimentos" dar-se-ão, ao nível 

da alma humana, porque Deus "fazê-la-á de tal natureza que segundo os 

diversos modos que as entradas dos poros que estão na superfície interior 

deste cérebro forem abertas, por intermédio dos nervos, ela terá diversos 

sentimentos" (19). E na sequência imediata desta passagem são frequentes, 

no Tratado do Homem, as afirmações de Descartes de que um determinado 

conjunto de movimentos dá ocasião à alma de ter um determinado sentimento 

(20), ou de que lhe fará sentir algo de determinado (21). 
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2.2. As condições constituintes hipotéticas enunciadas no § 1.2.2./A. e 

C. da exposição do modelo teórico (22) e as suas homólogas na constituição 

da representação cartesiana da união da alma e do corpo, integrada na 

representação cartesiana do homem. 

A realização do momento actual da presente investigação aparece 

condicionada pelos dados seguintes: 

a) as "condições constituintes hipotéticas" a verificar neste momento 

de investigação (em relação às condições constituintes da representação 

cartesiana do corpo humano) estabelecem limites regionais de realização 

possível das condições constituintes dadas (isto é as condições constituintes 

da região C do objecto H, enumeradas no § 1.2.1., E., da exposição do modelo 

teórico e já verificadas na presente investigação, relativamente ã 

constituição da representação cartesiana do corpo humano (23)); 

b) a representação cartesiana do corpo humano, tal como ela se apresenta 

nos testemunhos do pensamento de Descartes, não atingiu um nível de 

realização plena das possibilidades teóricas dos seus pressupostos teóricos 

(isto é as suas condições constituintes dadas), o que se manifesta de 

imediato pela simples leitura atenta daqueles testemunhos e é repetidas 

vezes declarado por Desacrtes (24): Descartes limita-se a delinear um conjunto 

complexo e integrado de condições gerais de funcionamento do corpo humano, 

sem atingir, na quase totalidade dos casos, níveis de determinação exacta 

(25). Cada uma destas condições de funcionamento é, na quase totalidade 

dos casos, estabelecida por conceitos/termos de compreensão insuficiente 

para determinar o seu objecto de forma inequívoca entre os vários objectos 

que aquela compreensão possam corresponder, embora tais conceitos se 

apresentem constituídos em conformidade com as condições constituintesVdadas, 

ou seja aquelas que Descartes admite em geral pela sua representação da 



493 

constituição da matéria. 

Assim, a verificação das "condições constituintes hipotéticas" em causa 

neste momento de investigação, efectuada em relação às suas homólogas na 

constituição da representação cartesiana do homem, apareceria como 

metodologicamente infecunda, senão mesmo ilegítima, se fosse efectuada pela 

simples confrontação imediata daquelas "condições constituintes hipotéticas" 

com condições gerais somente delineadas por Descartes em relação ao 

funcionamento do corpo humano (isto é com representação cartesiana do corpo 

humano). Dado o desnível de realização (atrás referido) destes dois tipos 

de condições constituintes, relativamente aos seus pressupostos teóricos 

respectivos, uma tal confrontação tenderia a desvelar disparidades e a não 

revelar graus de conformidade, ou similitude que eventualmente se dêem a 

outros níveis constituintes. 

Tendo em conta, como acima se referiu, que aquelas condições gerais 

somente delineadas do funcionamento do corpo humano se apresentam como uma 

realização incompleta das possibilidades teóricas dos seus próprios 

pressupostos (teóricos), a confrontação dos dois tipos de condições 

constituintes em causa poderia não desvelar nomeadamente uma eventual 

integração constituinte daquelas condições gerais delineadas somente do 

funcionamento do corpo humano num processo de realização dos pressupostos 

teóricos em causa (estabelecidos pelas "condições constituintes hipotéticas 

dadas, e já verificadas relativamente ã constituição da representação 

cartesiana do corpo humano), homólogo daquele que é definido pelas "condições 

constituintes hipotéticas"" deduzidas", em causa neste momento de 

investigação. 

Considerando a situação acabada de referir, donde se destaca, por um 

lado, o facto de que as condições gerais somente delineadas por Descartes 

do funcionamento do corpo humano não realizam todas as possibilidades 
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teóricas que decorrem dos seus pressupostos teóricos e, por outro lado, 

o facto de que as condições constituintes hipotéticas em causa neste momento 

de investigação se apresentam como limites regionais de realização possível 

daqueles mesmos pressupostos teóricos, a verificação do grau de conformidade 

daquelas condições gerais somente delineadas por Descartes do funcionamento 

do corpo humano com as condições constituintes hipotéticas mencionadas, 

efectuar-se-á pela avaliação do grau de integração constituinte daquelas 

mesmas condições gerais somente delineadas, num processo de realização dos 

pressupostos teóricos acima mencionados, homólogo daquele que é definido 

por aquelas "condições constituintes hipotéticas", isto é um processo que 

se efectue no sentido definido por estas mesmas condições hipotéticas" (as 

que formam o "conjunto _V_ de consequências gnosiológicas", posto pelo modelo 

teórico (26)). 

Do ponto de vista da organização da investigação, este momento de 

investigação consistirá numa avaliação, em separado relativamente a cada 

uma das condições constituintes hipotéticas enumeradas no § 1.2.2./C. da 

exposição do modelo teórico (27), do grau de integração do conteúdo da 

constituição da representação cartesiana do corpo humano, que seja homólogo 

da condição constituinte hipotética em análise, no processo que esta mesma 

condição hipotética define, isto I um processo cujos determinantes próprios 

sao o pressuposto teórico dominante nesta condição hipotética e uma 

determinação do sentido da realização deste mesmo pressuposto teórico. 

Exemplificando com a primeira condição constituinte hipotética enumerada 
d 0 " c o n J u n t o l ÛÈ consequências gnosiológicas" (28): entende-se aqui 

por pressuposto teórico dominante desta "condição constituinte hipotética", 

a determinação de divisibilidade até ao infinito: o sentido da realização 

deste pressuposto teórico (segundo a mesma condição hipotética): determinar 

a realidade do ser a representar como um conjunto de elementos (passíveis 

de estabelecer relações constituintes entre si). 
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Tendo em conta, por um lado, o facto de que a integração acima referida 

(e que é objecto de verificação neste momento de investigação) se manifesta 

claramente na quase totalidade dos casos através de uma simples leitura 

dos testemunhos correspondentes do pensamento cartesiano e, por outro lado, 

um princípio geral de economia de meios, este momento de investigação 

efectuar-se-á pela invocação de um mínimo de testemunhos cartesianos, julgado 

suficiente caso a caso, para documentar aquela integração. 

A. A integração do conteúdo da constituição da representação cartesiana 

do corpo humano, homólogo da "condição constituinte hipotética" enumerada 

no § 1.2.2., C, a) da exposição do modelo teórico (29), no processo de 

realização do pressuposto teórico dominante desta mesma condição constituinte 

hipotética. 

Segundo o enunciado da "condição constituinte hipotética" em causa 

neste momento de investigação, o seu pressuposto teórico dominante é a 

determinação de divisibilidade até ao infinito do conteúdo do objecto a 

representar e o sentido da realização deste pressuposto teórico consiste 

em determinar a realidade do ser a representar como um conjunto de elementos 

(passíveis de estabelecer relações constituintes entre si). 

Estas duas condições constituintes estão claramente presentes na 

constituição da representação cartesiana do corpo humano, ainda que se 

reconheça que as suas possibilidades teóricas não tenham sido integralmente 

exploradas por Descartes, na sua explicação do funcionamento do corpo humano. 

A documentação completa desta presença das duas condições consti
tutes na constituição da representação cartesiana do corpo humano se-
ji||) longa e metodologicamente inútil, pois que ela é manifesta pela 
Yleitura dos textos cartesianos sobre o corpo humano, nomeadamente o 
Tratado do Homem e a Descrição do Corpo Humano enquanto 
testemunhos cartesianos integralmente dedicados a este tema.Todas 
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as funções atribuídas por Descartes ao corpo humano e os seus respectivos 

suportes operatórios - os orgaos/peças - aparecem «í como conjuntos 

ordenados de partículas de matéria e o próprio factor de dinamização, 

implicado na realização destas funçSes I composto por partículas de matéria, 

de dimensão Ínfimas: "o fogo que arde continuamente no seu coração" (30), 

o sangue e os espíritos animais. A identidade de cada uma destas funçóes 

e dos seus suportes operatórios respectivos I concebida, por sua vez, segundo 

Descartes, através de relaçÓes de situação das partes, de dimensão, de figura 

e de movimento, estabelecidas entre aquelas partículas de mate'ria e/ou de 

conjuntos daquelas mesmas partículas. As descriçóes/explicaçóes feitas por 

Descartes das funçóes d« digestão, nutrição e circulação do sangue (31), 

são exemplos particularmente elucidativos da redução cartesiana das funções 

do corpo humano, dos seus suportes operatórios e dos resultados destas 

funçóes a particulas de mate'ria e a relaçÓes estabelecidas por estas 

partículas e por conjuntos destas partículas. 

B- A integração do conteúdo da constituição da representação cartesiana 

do corpo humano, homólogo da condição constituinte hipotética enumerada no 

i— 1 , 2- 2- >— C" b) da exposição do modelo teórico (32), no processo de 

realização do pressuposto teórico dominante desta mesma condição constituinte 
hipotética. 

Segundo o enunciado desta "condição constituinte hipotética", o seu 

pressuposto teórico dominante é a determinação do objecto em causa pela 

extensão, concebida segundo as categorias geométricas de comprimento, largura 

e altura e segundo as determinaçÓes próprias de um sistema conceptual formal 

onde estas categorias se integram (a geometria euclidiana). O sentido da 

realização deste pressuposto teórico é, por um lado, conceber o objecto 

a representar segundo as determinaçÓes postas por aquele sistema conceptual 

formal e, por conseguinte, por meio de relaçÓes formalmente necessa'rias .segun-
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do princípios universais ( os que são postos por aquele mesmo sistema) e, 
por outro lado, conceber relações bem determinadas e formalmente necessárias, 
sgundo aqueles princípios universais, entre elementos constituintes do 
objecto a representar e entre aqueles elementos (um, vários) e este objecto, 
considerado no seu todo. 

Se se tiver em conta: 

- que a determinação pela situação das partes (constituintes do corpo 
humano) e pela figura I manifestamente dominante na representação 
cartesiana da constituição e do funcionamento do corpo humano (33); 

- que esta determinação pela situação das partes se dá no enquadramento 

teórico posto pela representação do espaço, concebido segundo as 

categorias geométricas de comprimento, largura e altura e, por 

conseguinte, passível de se efectuar em conformidade com as 

determinações formais estabelecidas pelo sistema conceptual formal 

constituído segundo aquelas categorias (a geometria euclidiana); 

- que a determinação pela figura se dá também no enquadramento teórico 

que se acaba de referir e, por conseguinte, ela é igualmente passível 

de se efectuar em conformidade com as determinações formais que se 

acabam também de referir. Pois, a figura é, segundo Descartes, "o 

limite de uma coisa extensa" (34) e assim redutível a um conjunto 

unificado de pontos, de linhas e de plano(s), determinados pelas 

suas posições relativas, concebidas segundo aquelas mesmas 

determinações formais , 

conclui-se que Descartes^ ao generalizar e ao atribuir uma função capital 

ã determinação pela situação das partes e pela figura na constituição da 

sua representação do corpo humano e do funcionamento deste, ele põe condições 

teóricas fundamentais para a realização do pressuposto teórico dominante 

na "condição constituinte hipotética" em causa neste momento de investigação, 

no sentido definido pelo conteúdo desta mesma condição hipotética (35): sendo 
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a realidade mesma do corpo humano e o seu funcionamento passíveis de 

determinações pela situação das partes e pela figura, aquela realidade e 

funcionamento são igualmente passíveis das determinações formais acima 

mencionadas (que pertencem em geral àquela determinação pela situação das 

partes e pela figura). 

Apesar de Descartes ter assim criado as condições teóricas para a 

constituição de uma representação do corpo humano segundo as determinações 

formais postas pela geometria euclidiana, é claramente manifesta pelos textos 

sobre o corpo humano, que ele não realizou integralmente as possibilidades 

teóricas decorrentes daquelas condições (36). Descartes limitou-se a delinear 

dispositivos operatórios e o seu respectivo funcionamento no corpo humano, 

sem estabelecer, de modo preciso, o traçado de figuras determinações por 

situação de partes, ou determinações quantitativas, excepção feita às suas 

descrições/explicações da visão (37). No entanto as condições teóricas para 

a realização de tais determinações ficam postas, possibilitando-as num grau 

superior de elaboração da representação do corpo humano. As próprias 

determinações pela figura e situação das partes, estabecidas 

concebidas /imaginadas - de modo aproximativo, têm necessariamente como 

pressuposto as condições fundamentais acima referidas da representação 

geométrica do espaço. Assim, por exemplo, as descrições das posições da 

glândula pineale dos traçados de figuras no interior da concavidade do cérebro, 

onde esta glândula é situada por Descartes, não podem deixar de ser 

concebidas/imaginadas em conformidade com aquelas condições fundamentais 

da representação geométrica do espaço, aceite por Descartes (38), apesar 

de não serem determinadas de modo preciso. Sem alterar os pressupostos 

teóricos fundamentais destas descrições, aparece como possível - somente 

através de uma variação de grau de elaboração - conceber mensuraçÕes de 

ângulos de inclinação da glândula pineale de traçados de figuras em 

conformidade com as determinações formais da geometria euclidiana. 
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C. A integração dos componentes do conteúdo da constituição da 

representação cartesiana do corpo humano, homólogos respectivamente de cada 

uma das condições constituintes hipotéticas enumeradas no § 1.2.2., C , 

c) e f) da exposição do modelo teórico (39), nos processos de realização 

dos pressupostos teóricos respectivos de cada uma daquelas condições 

constituintes hipotéticas. 

Segundo o enunciado destas condições constituintes hipotéticas, o 

pressuposto teórico dominante em cada uma delas é, respectivamente, a 

determinação pela figura e a determinação pela situação das partes do objecto 

a representar; o sentido da realização de cada um destes pressupostos 

teóricos é, respectivamente, conceber analiticamente relações entre o 

conteúdo do objecto a representar e as categorias geométricas de comprimento, 

largura e altura; conceber o objecto a representar como um (ou vários) 

conjunto(s) de relações de partes. 

A verificação própria deste momento de investigação aparece simplificada, 

dado que na unidade processual de investigação imediatamente anterior se 

mostrou que a determinação do corpo humano pela figura e pela situação das 

partes pressupõe necessariamente, dentro do contexto teórico ali considerado, 

a determinação daqueles objectos pelas determinações formais próprias da 

geometria euclidiana, ainda que o grau de elaboração da representação 

daqueles mesmos objectos não permita a realização de todas as possibilidades 

teóricas destas determinações formais, como é o caso da quase totalidade 

das determinações pela figura, admitidas na constituição da representação 

cartesiana do corpo humano, excepção feita a descrição/explicação cartesiana 

da visão. 

No que toca ã realização do pressuposto teórico da determinação pela 

situação das partes, no sentido da representação do objecto (que estiver 

em causa) como um conjunto de relações das suas partes, a presença de uma 
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situação constituinte homóloga na constituição da representação cartesiana 

do corpo humano, é de tal modo manifesta a partir de simples leitura de 

qualquer dos seus testemunhos, que se torna metodologicamente inútil neste 

momento de investigação a invocação de documentação comprovativa. 

D. A integração do conteúdo da constituição da representação cartesiana 

do corpo humano, homólogo da condição constituinte hipotética enunciada 

no § 1.2.2., C , d) da exposição do modelo teórico (40), no processo de 

realização do pressuposto teórico dominante nesta mesma "condição 

constituinte hipotética". 

Segundo o enunciado da condição constituinte hipotética em causa neste 

momento de investigação, o seu pressuposto teórico dominante é a determinação 

do objecto (que estiver em causa) pelo movimento, concebido este segundo 

a representação do espaço, acima considerada, e integrado por um sistema 

conceptual formal (a mecânica geral). 0 sentido da realização deste 

pressuposto teórico é conceber o objecto a representar determinado por 

relações de mudança de posição, formalmente necessárias segundo princípios 

universais, em clareza e distinção e em conformidade com as leis fundamentais 

mais gerais do pensamento. 

As determinações do corpo humano e do seu funcionamento por relações 

de mudança de posição dos seus componentes estão abundantemente documentadas 

de modo claro, em todos os textos cartesianos sobre o corpo humano. As 

descrições/explicações cartesianas da digestão/nutrição, da circulação do 

sangue e dos espíritos animais, do movimento dos membros, do conhecimento 

sensorial (inclusive ao nível do cérebro) - que se encontram nomeadamente 
n o Tratado do Homem, e na Descrição do Corpo Humano - são exemplos 

suficientes desta forma de Descartes determinar o corpo humano e o seu 

funcionamento, quer pela importância que tais descrições/explicações têm na 
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representação cartesiana do homem, quer pela clareza com que aí se manifestam 

as determinações pela mudança de posição dos componentes do corpo humano. 

Esta clareza torna metodologicamente inútil invocar aqui qualquer 

documentação comprovativa daquelas determinações por relações de mudança 

de posição. 

Esta determinação do corpo humano e do seu funcionamento por relações 

de mudança de posição de componentes aparece nos testemunhos do pensamento 

cartesiano teoricamente integrada, por um lado, pela representação cartesiana 

de espaço - enquanto esta representação é um pressuposto teórico universal 

da representação de qualquer corpo, segundo Descartes - e, por outro lado, 

pelos princípios fundamentais da mecânica geral na sua concepção cartesiana 

(as leis da natutreza (41)). 

Este enquadramento teórico pelos princípios fundamentais da mecânica 

geral cartesiana aparece predominantemente posto de modo mediato, por um 

lado, através da redução integral do corpo humano e do seu funcionamento 

ã matéria e, por outro lado, através de uma anterior determinação da matéria 

segundo as leis universais acabadas de referir (42). Além desta forma 

indirecta de subordinar a constituição do corpo humano a estas leis gerais, 

há passagens nos escritos de Descartes que a testemunham de modo directo, 

embora reportando-se a conteúdos restritos do corpo humano (43). 

As descrições/explicações cartesianas do funcionamento do corpo humano 

acima referidas manifestam também que Descartes não explorou integralmente 

as possibilidades teóricas oferecidas pelo enquadramento teórico acabado 

de referir, assim como também não explorou as possibilidades teóricas do 

enquadramento teórico que admitiu em relação ã determinação da constituição 

do corpo humano pela figura e pela situação das partes, como atrás se mostrou 

(§ B. imediatamente anterior). 
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E. A integração do conteúdo da constituição da representação cartesiana 

Û£ corpo humano, homólogo da condição constituinte hipotética enumerada 

no § 1.2.2., C , e) da exposição do modelo teórico (44), no processo de 

realização do pressuposto teórico dominante desta mesma condição constituinte 

hipotética. 

Segundo o enunciado da condição constituinte hipotética em causa neste 

momento de investigação, o seu pressuposto teórico dominante é a determinação 

do objecto (em causa) pela grandeza,integrada por um (ou mais) sistema(s) 

conceptual(ais) formal(ais) de leis universais, respeitantes a relações 

lê quantidade (matemáticas em geral); o sentido de realização deste 

pressuposto teórico é conceber, segundo a categoria da quantidade e por 

relações formalmente necessárias segundo princípios universais e em 

conformidade com as leis fundamentais mais gerais do pensamento, as 

determinações tornadas possíveis no objecto (em causa) pela admissão da 

ËM determinação geral pelas categorias geométricas comprimento, largura 
e altura e pelo movimento. 

Assim, neste momento de investigação há que verificar em que medida 

as relações anteriormente assinaladas entre os componentes do corpo humano 

- e estabelecidas através da sua determinação pela figura, pela situação 

das partes, pela mudança de posição - são concebidas em função da categoria 

da quantidade e, através desta determinação, estabelecidas com necessidade 

formal, segundo princípios universais e em conformidade com as leis 

fundamentais mais gerais do pensamento. 

No que respeita à representação das relações constituintes do corpo 

humano, em causa neste momento de investigação, em função da categoria da 

quantidade, há que ter em conta, em primeiro lugar, que a determinabilidade 
d o corP° e m geral (e por inclusão também do corpo humnao) pela grandeza 

"todas as espécies de grandezas" (45) - põe a determinabilidade em 
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geral do corpo humano pela categoria da quantidade (46); em segundo lugar, 

que sao frequantes, nos textos cartesiandos, as determinações segundo a 

categoria da quantidade no tocante aos componentes do corpo humano e às 

relações constituintes admitidas entre eles, reportando-se algumas destas 

relações a conteúdos nucleares da representação cartesiana do corpo humano. 

Dado que estas determinações segundo a categoria da quantidade são 

frequentes e claramente manifestas à simples leitura dos textos cartesianos 

fundamentais sobre o corpo humano - nomeadamente o Tratado do Homem e 

a Descrição do Corpo Humano - assinalar-se-ã aqui somente um caso de tais 

determinações pela quantidade (dado o seu significado geral e fundamental 

na representação cartesiana do corpo humano): a constituição do factor 

primordial do funcionamento do corpo humano, isto é o calor/movimento de 

partículas de matéria. São variações de quantidade de calor/movimento de 

partículas de matéria, primeiro no interior do coração, depois ordenadamente 

transmitidas ao restante do corpo humano, pelo sangue e espíritos animais, 

que produzem as variações locais de mudança de posição, ou de situação 

das partes e de figura. Para avaliar o significado das determinações pela 

categoria da quantidade na constituição da representação cartesiana do corpo 

humano e do seu funcionamento, dever-se-á ter em conta que segundo Descartes, 

todas as alterações quantitativas e qualitativas que se dão nos corpos em 

geral - e, por conseguinte, a constituição/alteração das suas determinações 

pela figura, pela situação das partes e pela mudança da posição - são 

resultantes de variações de movimento, cujas causas particulares são 

concebidas predominantemente em função da categoria da quantidade: relações 

quantitativas entre forças (a força que cada um dos corpos implicados nas 

alterações quantitativas e qualitativas mencionadas tem para agir contra 

outros, ou resistir às acções destes (47)).A quantidade de força de que 

um corpo dispõe nas suas relações dinâmicas com outros corpos é, por sua 

vez, função de um conjunto de factores, dois dos quais também concebidos em 
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função predominantemente da categoria da quantidade: a grandeza do corpo 

e a velocidade do seu movimento (48)• 

No que respeita ao grau de conformidade da constituição da representação 

cartesiana do corpo humano e do seu funcionamento com o que na "condição 

constituinte hipotética" em causa neste momento de investigação estabelece 

que as determinações quantitativas das relações constituintes do objecto 

a representar sejam concebidas com necessidade formal, segundo princípios 

universais e em conformidade com as leis fundamentais mais gerais do 

pensamento, constata-se que na realização da determinação do corpo humano 

pela categoria da quantidade, Descartes não ultrapassa o nível de elaboração 

correspondente ao estabelecimento das condições teóricas gerais relativas 

àquela determinação, estando quase sempre ausentes numerações e mensurações 

exactas (tal como anteriormente se verificou no que erspeita o traçado exacto 

das determinações admitidas pela figura) (49). 

Nestas condições, Descartes não explora todas as possibilidades teóricas 

da determinabilidade do corpo humano e do seu funcionamento pela categoria 

da quantidade, sobretudo as que resultam do enquadramento teórico desta 

determinabilidade por sistemas conceptuais formais, tais como a geometria 

euclidiana, a mecânica geral - claramente referidos na exposição cartesiana 

da representação do corpo humano - e (pelo menos) a aritmética, entre 

as matemáticas puras. No entanto as condições teóricas primordiais para 

o estabelecimento da determinação quantitativa das relações constituintes 

do corpo humano e do seu funcionamento com necessidade formal, segundo 

princípios universais, ficam postas pela constituição da representação 

cartesiana do corpo humano e do seu funcionamento tal qual Descartes a 

efectuou. A realização plena das possibilidades teóricas postas por aquelas 

condições teóricas fica assim dependente do grau de elaboração da 

representação cuja constituição se subordina a estas mesmas condições 

teóricas. 
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'siana F- A integração do conteúdo da constituição da representação cartes 

do corpo humano, homólogo da condição constituinte hipotética enumerada 

H° § 1.2.2., C , g) da exposição do modelo teórico (50), no processo de 

realização do pressuposto teórico dominante desta mesma condição constituinte 
hipotética. 

Segundo o enunciado da "condição constituinte hipotética" em causa neste 

momento de investigação, o seu pressuposto teórico dominante é a determinação 

do objecto em causa enquanto um conjunto operatoriamente unificado de 

determinações da matéria: o sentido da realização deste pressuposto teórico 
e conceber as relações entre os elementos constituintes daquele objecto 

estabelecidas segundo princípios gerais próprios:um universal (relativamente 

ao todo daquele objecto) e eventualmente outros regionais (relativos a 

regiões operatoriamente unificadas daquele mesmo objecto). 

Assim, há pois a verificar neste momento de investigação, em que medida 

a representação cartesiana do corpo humano e do seu funcionamento 

concebido este enquanto um conjunto operatoriamente unificado de 

determinações da matéria - se dá pela admissão de relações constituintes 

entre os componentes do corpo humano, estabelecidas segundo princípios 

gerais, próprios da constituição deste objecto (um princípio universal, 

relativo a totalidade desta constituição e, eventualmente, outros regionais). 

As descrições/explicações cartesianas do corpo humano não põem a 

afirmação directa de qualquer princípio universal próprio da constituição 

do corpo humano, enquanto esta é um conjunto operatoriamente unificado de 

determinações de matéria (em relação ao qual se estabeleçam as relações 

constituintes dos componentes do corpo humano). Todavia esta ausência de 

uma afirmação directa de um tal princípio não pode ser interpretada como 

P_roya da exclusão deste princípio da representação cartesiana do corpo 

humano, dado que Descartes reconhece não ter atingido, na elaboração desta 
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representação o nível da desmonstração (51),transmitindo-a, por conseguinte, 

incompleta, no tocante ã sua construção teórica. Se se tiver ainda em conta 

que, segundo Descartes, o corpo humano aparece representado como um conjunto 

operatório unificado (de determinações da matéria) (52), tem necessariamente 

de se admitir que os seus componentes se dão, enquanto tais, em conformidade 

com uma condição constituinte comum: estabelecerem uma unidade operatória, 

isto e operarem sem contradições operatórias, em função de uma resultante 

(ou conjunto unificado de resultantes). Esta condição constituinte comum 

e o princípio constituinte mínimo (no tocante ã sua compreensão) que se 

tem necessariamente de admitir - pelo menos como um pressuposto teórico 

implícito - em consequência da admissão da constituição do corpo humano 

como um conjunto operatoriamente unificado. Este princípio é o fundamento 

da unidade (operatória) que os componentes daquele conjunto formam, quer 

um tal princípio seja entendido como a expressão de uma condição constituinte 

comum, segundo a qual aqueles componentes se dão enquanto tais, quer ele 

seja entendido como uma determinação reguladora da construção do mesmo 

conjunto, ou da construção da representação do corpo humano, como um conjunto 

operatoriamente unificado. 

Apesar de Descartes não fazer em termos precisos o enunciado de um 

princípio constituinte do corpo humano, nem sequer afirmar a sua admissão, 

ha no entanto nos seus textos a afirmação de uma forma geral constituinte 

do corpo humano, estável e inteligível, comum a todos os homens-indivíduos: 

a sua natureza, estabelecida por Criação. A descrição desta "natureza" em 

alguns dos seus detalhes é o objecto do Tratado do Homem e da Descrição 

do Corpo Humano, como é bem conhecido: "a nossa natureza", "a natureza do 

nosso corpo" (53). A estabilidade e a racionalidade desta natureza são postas 

pelas condições gerais admitidas por Descartes relativamente ã Criação do 

seu "novo Mundo", do qual o corpo humano é parte (54). 
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No que diz respeito ã presença, na constituição da representação 

cartesiana do corpo humano de princípios constituintes regionais - isto 

é princípios constituintes de conjuntos operatoriamente unificados de 

determinações da matéria, integrados no conjunto operatoriamente unificado 

de determinações da matéria (que se admitiu ser o corpo humano, segundo 

a sua representação cartesiana) - encontra-se uma situação constituinte 

análoga àquela que se verificou em relação ao último dos conjuntos 

mencionados (o corpo humano no seu todo). Assim, aparecem unidades 

operatórias delineadas de modo mais ou menos completo conforme os casos, 

através das descrições/explicações das funções do corpo humano, mas nestas 

descrições/explicações não é atingido o nível de construção teórico das 

demonstrações, nem aparecem nelas enunciados os princípios constituintes 

das unidades operatórias que delineiam e, por conseguinte, também não aparece 

aí qualquer ordenação sistemática explícita dos componentes de tais unidades, 

em função dos seus princípios constituintes respectivos. 

No entanto as descrições/explicações cartesianas das funções do corpo 

humano põem as condições teóricas fundamentais para que as representações 

de cada uma destas funções possam (num grau mais elevado de elaboração) ser 

constituídas pela ordenação sistemática dos seus componentes respectivos, 

em ordem a um princípio constituinte próprio (de cada uma delas). Pois,estas 

descrições/explicações das funções do corpo humano têm como pressuposto 

geral a racionalidade da natureza, acima referida, a cada uma delas 

correspondem resultantes bem determinadas (ainda que nalguns casos as 

identidades daquelas mesmas funções não apareçam analiticamente determinadas 

em termos operatórios (55) e as suas relações respectivas apareçam dependendo 

de ordenações operatórias regionais do conteúdo do corpo humano: a 

disposição dos órgãos do corpo humano, pelos quais cada uma delas se realiza 

(56)). 
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G. A integração do conteúdo da constituição da representação cartesiana 

do corpo humano, homólogo da condição constituinte hipotética enumerada 

no § 1.2.2., C , h) da exposição do modelo teórico (57), no processo de 

realização do pressuposto teórico dominante desta mesma condição constituinte 

hipotética. 

Segundo o enunciado da condição constituinte hipotética em causa neste 

momento de investigação, o seu pressuposto teórico dominante é a determinação 

do objecto em causa enquanto fundamento ontológico e operatório de 

determinações operatórias diferenciadas (admitidas no seu conteúdo); o 

sentido da realização deste pressuposto teórico é conceber estas 

determinações operatórias diferenciadas em conformidade com as condições 

teóricas acabadas de verificar (desde o parágrafo A. imediatamente anterior 

(58)), em relação ã constituição da representação cartesiana do corpo humano. 

A verificação da conformidade da constituição da representação cartesiana 

do corpo humano com a "condição constituinte hipotética" em causa neste 

momento de investigação, não necessita da realização de uma unidade 

processual de investigação própria, nem de ser documentalmente garantida 

por complexas conjugações de textos: a simples leitura dos testemunhos 

cartesianos sobre aquela representação torna manifesta aquela conformidade, 

nomeadamente se se tiveram presentes os resultados ultimamente atingidos 

nesta exposição (particularmente a partir do parágrafo A. imediatamente 

anterior). 

Assim, a conformidade da constituição da representação cartesiana do 

corpo humano com a "condição constituinte hipotética" em causa torna-se 

claramente manifesta, desde que se tenha simultaneamente em conta: 

- que Descartes admite várias determinações operatórias diferenciadas 

no funcionamento do corpo humano, como componentes das diversas 
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funções que no homem "podem ser imaginadas proceder da matéria, e 

não depender senão da disposição dos órgãos" (59), funções que são 

o objecto das descrições/explicações cartesianas que formam o Tratado 

do Homem e os outros escritos de Descartes sobre o corpo humano; 

- que a identidade de cada uma destas determinações operatórias 

diferenciadas é estabelecida por Descartes predominantemente em função 

das condições teóricas em causa, como I comummente reconhecido e 

já foi posto a claro na presente investigação (60); 

- que aquilo que legitima teoricamente o uso por Descartes das condições 

teóricas em causa, relativamente à constituição das suas 

representações das diversas determinações operatórias que integram 

o funcionamento do corpo humano, é o facto de que o corpo humano 

e o seu funcionamento tenham sido reduzidos por Descartes a matéria 

só, no que respeita tanto ã sua constituição como ao seu princípio dinâmico. 

H» A constituição da representação cartesiana do corpo humano e a 

condição constituinte hipotética enumerada no § 1.2.2., C , i), do modelo 

teórico (61). 

Segundo o enunciado da "condição constituinte hipotética" em causa e 

considerando as condições constituintes da representação cartesiana do corpo 

humano e do seu funcionamento, acima verificadas, (62) reconhece-se que 

neste momento de investigação é preciso verificar em que medida esta mesma 

representação cartesiana é constituída em conformidade com a forma geral 

operatória (admitida) de um sujeito razão, no que diz respeito, por um lado, 

à determinação dos elementos constituintes do corpo humano, com clareza 

e distinção por meio de relações formalmente necessárias, em função de 

princípios gerais e, por outro lado, ã constituição com necessidade formal 

(segundo princípios gerais) das relações constituintes que estes elementos 
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estabelecem entre si. 

Segundo os resultados ultimamente obtidos na presente investigação (63), 

para a verificação de uma tal conformidade da constituição da representação 

cartesiana do corpo humano com a forma geral operatória de um sujeito razão, 

ter-se-ao de distinguir dois planos na realização daquela 

constituição: um, definido pela formulação final da representação cartesiana 

do corpo humano, segundo os testemunhos respectivos (onde aquela constituição 

é dada imediatamente pelos caracteres atribuídos ao corpo humano e ao seu 

funcionamento); outro, definido pelos pressupostos, ou condições teóricas 

fundamentais estabelecidas por Descartes relativamente ã constituição da 

sua representação do corpo humano e do seu funcionamento. 

No que diz respeito ao primeiro destes planos, foram ultimamente 

reconhecidas na presente investigação diversas ocorrências de insuficiência 

de realização na constituição da representação cartesiana do corpo humano, 

sobretudo no que toca ao estabelecimento de relações constituintes com 

necessidade formal, segundo princípios gerais, entre os elementos que 

constituem o corpo humano (64) e até mesmo no que toca à formulação precisa 

de princípios constituintes próprios da constituição desta representação 

cartesiana (65). 

No que respeita ao segundo plano acima considerado em relação ã 

constituição da representação cartesiana do corpo humano, foi também 

reconhecido pela mesma unidade processual da presente investigação (66) 

que Descartes admite, relativamente ã constituição da sua 

representação do corpo humano, os pressupostos ou condições teóricas 

suficientes para a realização da forma operatória de um sujeito razão, 

através da realização das determinações constituintes postas pelas duas 

condições constituintes acima mencionadas (uma, referente à determinação 

dos elementos a admitir na constituição do corpo humano; a outra, referente 
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a natureza das relações a admitir entre estes elementos (67)1. 

Assim, pode concluir-se que, no que respeita às condições teóricas 

fundamentais admitidas por Descartes relativamente ã constituição da sua 

representação do corpo humano, esta constituição se conforma ã condição 

constituinte hipotética em causa neste momento de investigação. No entanto, 

no que respeita a esta mesma constituição, mas determinada somente em função 

da formulação final da representação cartesiana do corpo humano, ela 

frequentemente não atinge o nível de elaboração suficiente, nem para realizar 

a totalidade das possibilidades teóricas postas pelas condições teóricas 

fundamentais que a determinam, nem para realizar de modo perfeito as 

determinações constituintes decorrentes da forma geral operatória de um 

sujeito razão (nomeadamente no que diz respeito ã natureza das relações 

a admitir entre os componentes do corpo humano, as quais frequentemente 

não atingem o nível gnosiológico da necessidade. Esta insuficiência de 

elaboração não pode ser interpretada como qualquer contradição, ou simples 

abandono por Descartes das condições teóricas fundamentais que ele admitiu 

em relação ã constituição da sua representação do corpo humano. Pois, por 

um lado, no que ele realizou desta representação, conformou-se em geral 

àquelas condições teóricas fundamentais e, por outro lado, ele próprio 

confessa a insuficiência de elaboração da constituição desta mesma 

representação, relativamente aos seus propósitos metodológicos (68). 

2.3. A condição constituinte hipotética enumerada no § 1.2.2., D. da 

exposição do modelo teórico (69) e a sua homóloga na constituição da 

representação cartesiana da união da alma e do corpo, integrada na 

representação cartesiana do homem. 

Dado o conteúdo da "condição constituinte hipotética" em causa neste 

momento de investigação e os resultados até agora obtidos - donde se 
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destaca a avaliação do grau de conformidade das constituições das 

representações cartesianas da alma e do corpo humanos com os modelos a e 

c e com os conjuntos a e y de consequências gnosiolõgicas, que integram 

o modelo teórico empregue (70) - a verificação do grau de conformidade 

entre esta "condição constituinte hipotética" e o que na constituição da 

representação cartesiana do homem lhe é homólogo, far-se-á pela comparação 

desta mesma condição hipotética com as constituições das séries de relações 

(causais), postas pelas descrições/explicações cartesianas do conhecimento 

sensorial, dos movimentos voluntários e dos sentimentos, que se dão no homem. 

A razão desta opção metodológica reside no facto de que estas séries, por 

um lado, se apresentam como conjuntos unificados de relações causais e 

ordenadas em função de um efeito e, por outro lado, se desenvolvem 

(ordenadamente) através das duas regiões admitidas por Descartes no homem 

(a alma e o corpo), como sendo os fundamentos ontológico e operatório 

do conteúdo destas séries de relações. 

Ja foram postas a claro, no decurso da persente investigação, as 

condições constituintes fundamentais destas séries de relações, quando aí 

foram postas a claro as condições constituintes fundamentais admitidas por 

Descartes para estabelecer determinações na alma e no corpo humano, o que 

se fez nesta investigação - recorda-se - através da verificação da 

conformidade da constituição da alma e da constituição do corpo humano 

respectivamente, por um lado, com o modelo a e o "conjunto a de 

consequências gnosiolõgicas" (71) e, por outro lado, com o modelo c e o 

"conjunto V de consequências gnosiolõgicas" (72). 

Assim, torna-se manifesta uma profunda diferença entre as condições 

constituintes fundamentais da possibilidade de estabelecer determinações 

na alma e as homólogas destas condições relativas ao corpo humano. Por 

conseguinte, esta mesma diferença aparece também entre as condições 
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constituintes fundamentais dos componentes de cada uma das séries de relações 

em causa neste momento de investigação, que se deem na alma ou no corpo 

humano. 

Deste modo, torna-se metodologicamente legítimo - e útil - avaliar 

esta diferença entre as condições constituintes fundamentais dos componentes 

destas séries de relações, através da comparação daqueles modelos entre si 

e daqueles conjuntos de consequências gnosiológicas entre si, porque eles 

representam as constituições dos objectos em causa (a alma e o corpo humanos) 

por um lado, pela abstração dos elementos julgados inúteis para determinar 

estas constituições e, por outro lado, pondo a claro as relações julgadas 

fundamentais nestas mesmas constituições. 

De entre os resultados possíveis desta comparação, destaca-se a 

incompatibilidade entre os princípios fundamentais da determinabilidade 

do corpo humano e a natureza da alma, porque esta incompatibilidade é 

suficiente para tornar manifesta a diferença entre as condições constituintes 

fundamentais dos componentes das séries de relações em causa neste momento 

de investigação, que se dêem na alma, ou no corpo humano. Pois, tal como 

ficou claro pela análise anteriormente feita da constituição do corpo humano 

(73) - o que aliás é bem conhecido -, as condições teóricas fundamentais, 

que permitem estabelecer relações formalmente necessárias no corpo humano, 

são, em primeiro lugar, a redução integral deste à extensão (concebida 

segundo as categorias geométricas de comprimento, largura e altura, 

divisibilidade até ao infinito, passível de determinações de figura, 

movimento, grandeza e situação das partes)e, em segundo lugar, o seu 

enquadramento teórico por sistemas conceptuais formais (nomeadamente a 

geometria euclidiana e a mecânica geral), os quais se constituem segundo 

princípios que tem como pressuposto teórico fundamental aquela representação 

de extensão. Por sua vez, a natureza da alma humana, segundo a sua 
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representação cartesiana, é não-extensa e una. Por conseguinte, os princípios 

que permitem a constituição de relações formalmente necessárias ao nível 

do corpo humano (e que tem como pressuposto capital aquela representação 

da extensão) são teoricamente inoperantes ao nível da alma humana, para 

aí fundamentarem - directa ou indirectamente - quaisquer determinações. 

Nestas condições, aparece como impossível conceber, como uma série 

unificada, qualquer conjunto de relações formalmente necessárias que se 

de simultaneamente no corpo humano e na alma humana, isto é um conjunto 

de relações formalmente necessárias, do qual um (ou vários) dos seus 

componentes tenha(m) o corpo humano como o seu fundamento ontológico e 

operatório e um (ou vários) outro(s) dos seus componentes tenha(m) a alma 

humana como o seu fundamento ontológico e operatório (74). 

2.4. A condição constituinte hipotética enunciada no § 1.2.2., E., da 

exposição do modelo teórico (75) e a sua homóloga na constituição da 

representação cartesiana da união da alma e do corpo, integrada na 
representação cartesiana do homem. 

Dado o conteúdo da condição constituinte hipotética em causa, é 

necessário verificar neste momento de investigação, em primeiro lugar, se 

as condições constituintes da representação cartesiana do homem põem uma 

cisão do objecto desta representação - o homem - em dois sectores; em 

segundo lugar, se estes sectores são homólogos, do ponto de vista das suas 

respectivas constituições, das regiões A e C postas no modelo teórico 

empregue; em terceiro lugar, se a distinção entre aqueles dois sectores 

se da fundamentalmente em consequência das suas identidades ontológicas 

respectivas e da incompatibilidade (operatória) dos pincípios constituintes 

das relações, que se dão no corpo humano, com a natureza da alma humana 

- o que poe necessariamente a autonomia constituinte formal das relações que 
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tenham um daqueles sectores do homem como fundamento ontológico e operatório, 

relativamente às relações que tenham o outro daqueles mesmos sectores como 

seu fundamento ontológico e operatório. 

Qualquer das questões acabadas de enumerar encontra resposta nos 

resultados já obtidos no decurso da presente investigação. 

Assim, ja foram verificadas no decurso da presente investigação as 

seguintes condições da constituição da representação cartesiana do homem: 

a) a admissão por Descartes - enquanto dado prévio a constituição 

da sua representação teórica do homem - de que o objecto a representar 

(o homem) é composto por duas regiões com identidade; próprias, embora tal 

distinção de identidades não destruísse a sua unidade de ser (76); 

b) as representações das regiões admitidas na constituição do homem 

- enquanto objecto a representar teoricamente - são constituídas segundo 

os mesmos modelos (o modelo a e o modelo c) que, em conformidade com a 

hipótese geral da presente investigação (o seu modelo teórico), determinam 

a constituição das regiões A e C do objecto H (77). Dado o conteúdo da 

condição constituinte hipotética em causa, destaca-se aqui, de entre os 

caracteres postos por aqueles modelos a e c, o de ser uma substancia (78) 

cada um dos objectos cuja representação se dê em conformidade com qualquer 

destes modelos; 

c) a impossibilidade de conceber como um conjunto unificado de relações 

formalmente necessárias, qualquer conjunto de relações que se dê 

simultaneamente em mais do que uma daquelas duas regiões admitidas por 

Descartes no homem (o corpo e a alma) (79). 

2-5. A condição constituinte hipotética enunciada no § 1.2.2., F., da 

exposição do modelo teórico (80) e a sua homóloga na constituição da 
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representação cartesiana da união da alma e do corpo, integrada na 

representação cartesiana do homem. 

Dado o conteúdo da "condição cosntituinte hipotética" em causa neste 

momento de investigação, torna-se metodologicamente necessário verificar: 

primeiro - se a constituição da representação cartesiana do homem põe, 

relativamente ao conteúdo do objecto desta representação (o homem), um 

terceiro componente, que seja uma relação de integração ontológica e 

operatória de dois sectores ontológico e operatoriamente distintos, admitidos 

naquele objecto; segundo - se aquele terceiro componente é teoricamente 

admitido na representação cartesiana do homem, para compatibilizar (ou tornar 

teoricamente possível no interior de uma representação) a cisão, referida 

no início deste parágrafo, do conteúdo do objecto desta representação, com 

outras condições admitidas relativamente ã constituição desta mesma 

representação cartesiana - nomeadamente com a unidade ontológica do objecto 

a representar (o homem enquanto objecto-dado) e com a possibilidade de uma 

ou mais unidades operatórias se darem simultaneamente nos dois sectores 

referidos deste mesmo objecto, isto é terem estes dois sectores 

simultaneamente como seus fundamentos ontológicos e operatórios. 

No que diz respeito ao primeiro destes dois pontos a verificar, por 

uma lado, é claramente manifesta, nos testemunhos cartesianos, a admissão 

e a fundamentação teórica de dois sectores ontológica e operatoriamente 

distintos na realidade mesma do homem. A enumeração dos caracteres 

fundamentais da identidade de cada um destes sectores já foi efectuada no 

decurso da presente investigação (81). Por outro lado, I também claramente 

manifesta nos testemunhos cartesianos a afirmação da relação de integração 

ontológica e operatória dos dois sectores admitidos na realidade do homem, 

isto é o seu corpo e a sua alma e, na Introdução â presente 

investigação/exposição, já foram invocados os mais expressivos destes 

testemunhos (82). 
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Nestas condições dar-se-ã por suficientemente verificada a conformidade 

da constituição da representação cartesiana do homem com a condição 

hipotética aqui em causa. Transcreve-se somente a título de exemplo uma 

passagem dos escritos de Descartes, onde ele afirma directamente a integração 

ontológica e operatória da alma e do corpo humanos, na constituição do homem: 

"não basta que ela [a alma humana] esteja alojada no corpo humano, como 

um piloto no seu navio [ ], é preciso que ela esteja junta e unida maia 

estreitamente com ele, para ter [...] sentimentos e apetites semelhantes 

aos nossos, e assim compor um verdadeiro homem" (83). 

No que diz respeito ao segundo dos dois pontos a verificar neste momento 

de investigação, deve reconhecer-se que ele contém elementos cuja verificação 

já foi efectuada no decurso da presente investigação. Assim já foi verificada 

no decurso desta investigação, relativamente ã constituição da representação 

cartesiana do homem: 

- uma cisão da realidade mesma do homem em dois sectores ontológico 

e operatoriamente distintos, resultante da admissão/constituição 

das representações cartesianas da alma e do corpo humanos (84); 

- a admissão de uma constituição dualista unificada relativamente ã 

realidade mesma do ser-dado que é admitido por Descartes como objecto 

da sua representação teórica do homem (85); 

- a admissão no conteúdo deste ser-dado, de conjuntos de determinações 

funcionais realizadas por unidades operatórias (as quais farão também 

parte do objecto da representação teórica a estabelecer do mesmo 

ser-dado) (86). Visto que nenhuma região deste ser-dado foi 

identificada como sendo o lugar ou fundamento daquelas determinações 

funcionais, fica implicitamente posta a possibilidade de elas se darem 

nos dois sectores diferenciados admitidos naquele ser-dado (o corpo 

e a alma humanos); 
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- a situação constituinte em que a alma e o corpo humanos, concebidos 

segundo as suas representações cartesianas, são fundamentos 

ontológicos e operatórios das determinações funcionais que neles 

se derem (87)• 

Nestas condições, resta verificar se Descartes põe na constituição da 

sua representação do homem, tal como acima se referiu, um "terceiro 

componente" - a relação de integração ontológica e operatória da alma e 

do corpo humanos - para compatibilizar a cisão estabelecida na realidade 

mesma do homem em consequência da constituição/admissão das representações 

cartesianas da alma e do corpo, com outras condições constituintes, admitidas 

por Descartes, para a constituição da sua representação do homem -

nomeadamente com aquela que estabelece que o homem constitui um ser 

ontológico e operatoriamente unificado, apesar da sua composição por dois 

sectores ontológica e operatoriamente distintos. 

Não são muito abundantes os testemunhos de Descartes sobre as condições 

da admissão, na sua representação teórica do homem, de uma relação de 

integração ontológica e operatória da alma e do corpo, no entanto são 

suficientes para confirmarem a hipótese a verificar neste momento de 

investigação. 

Assim, no Tratado do Homem - e num contexto teórico que, por um lado, 

pressupõe a distinção de duas naturezas "&p homem, a do corpo, a£ claramente 

reduzida ã matéria e a organização desta, e a da alma, aí dita alma racional 

(88) e, por outro lado, estabelece a distinção operatória total destas duas 

naturezas - Descartes, depois de declarar a sua intenção de descrever 

em separado o corpo humano e a alma humana, afirma a necessidade de 

completar as suas construções/descrições teóricas destes dois componentes 

(admitidos) do homem por uma construção/descrição da relação de união destes 

mesmos componentes. Esta construção/descrição será posta para que a sua 
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representação (construção/descrição) teórica do homem - o homem do "novo 

mundo" cartesiano - possa corresponder ao homem dado imediato da 

experiência: "enfim [é preciso] que vos mostre como estas duas naturezas 

devem ser juntas e unidas para compor homens que se nos assemelhem" (89). 

Na passagem do Discurso do Método já transcrita na presente unidade 

processual de investigação (90) - onde Descartes se reporta ao conteúdo 

do Tratado do Homem - depois de, no Discurso do Método (91), ter 

fundamentado teoricamente a distinção substancial da alma relativamente 

ao corpo e invocando directamente esta distinção (92), Descartes fundamenta 

a admissão de uma união profunda entre a alma e o corpo humanos para tornar 

possível a realização/(representação teórica) de sentimentos e apetites 

pela alma humana e a composição/(representação teórica) de um verdadeiro 

homem (93). 

Num outro contexto de exposição do seu pensamento - corrigindo as 

interpretações dadas por Regius ao seu pensamento - Descartes afirma a 

necessidade teórica de ser admitida uma unidade ontológica (uma unidade 

substancial) entre a alma e o corpo humanos - concebidos como substâncias 

distintas, segundo as suas representações cartesianas -, porque sem aquela 

união estas substâncias não constituiriam um verdadeiro homem: "enquanto 

se considerar o homem em si mesmo como um todo, não podemos deixar de dizer 

que ele é uno, que ele é um Ser por si, e não por acidente: porque a união 

que une num conjunto o corpo do homem e a sua alma, não é para ele um 

acidente, mas a sua própria essência, pois que sem ela o homem não seria 

um homem" (94). 

Além destas afirmações directas feitas por Descartes da necessidade 

teórica de superar a cisão produzida na realidade mesma do homem pela 

admissão das representações cartesianas da alma e do corpo humanos, as 

descrições/explicações cartesianas do conhecimento sensorial, dos movimentos 
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corporais voluntários e dos sentimentos mostram, de modo indirecto, aquela 

necessidade - pelo menos no tocante ã sua dimensão operatória. Pois, 

segundo as condições admitidas (por Descartes) em tais descrições/explicações 

elas estabelecem, como é sabido, unidades operatórias que implicam a 

participação ordenada dos dois sectores operatória e ontologicamente 

distintos que são admitidos no homem: a sua alma e o seu corpo. 

As simples afirmações simultâneas do homem como um ser individual -

"os homens que se nos assemelham" (95) - e da distinção radical de dois 

componentes na sua constituição fazem necessariamente pressupor (pelo menos 

de modo implícito) uma união daqueles componentes, como condição da 

possibilidade do homem enquanto ser-indivíduo. 

2.6. A condição constituinte hipotética enunciada no § 1.2.2., G. da 

exposição do modelo teórico (96) e a sua homóloga na constituição da 

representação cartesiana da união da alma e do corpo, integrada na 

representação cartesiana do homem. 

A comparação do conteúdo da condição constituinte hipotética em causa 

na unidade de investigação imediatamente anterior (cf., §.2.5. da presente 

exposição), com o conteúdo da condição constituinte hipotética em causa 

no momento actual de investigação, mostra que o conteúdo desta última condição 

constituinte hipotética não é mais do que uma formulação concisa do conteúdo 

da outra, não tendo assim mais do que um significado operatório dentro da 

exposição do modelo teórico empregue na presente investigação, podendo mesmo 

ser suprimida sem alterar o conteúdo deste modelo, ou ser integrada na 

condição hipotética anterior, através de uma formulação diferente desta. 

Nestas condições, considera-se como já efectuada, através da unidade 

processual de investigação imediatamente anterior,a verificação da 

conformidade da constituição da representação do homem com a "condição 



521 

constituinte hipotética" em causa neste momento de investigação. No entanto, 

dado que na formulação desta "condição constituinte hipotética" se destaca a anterioridade 

constituinte das representações teóricas dos dois sectores admitidos no 

objecto H (as suas regiões A e C), relativamente ã representação da unidade 

destes mesmos sectores (a representação RU), torna-se metodologicamente 

conveniente (embora não necessário) mostrar claramente a anterioridade 

constituinte das representações cartesianas da alma e do corpo humanos, 

relativamente à constituição da representação teórica cartesiana da união 

destes componentes do homem, apesar de tal anterioridade estar claramente 

implícita na unidade processual de investigação/exposição imediatamente 

anterior. 

Apesar de Descartes apresentar nos mesmos escritos os conteúdos e os 

fundamentos gnosiológicos tanto da sua representação da alma, como da sua 

representação do corpo humano, como ainda da sua representação da união 

destes dois componentes que admite no homem, esta coincidência de escritos 

nao significa um pararelismo no que respeita ã constituição/construção destas 

representações, sobretudo no que respeita à constituição/admissão daquela repre 

sentação da união da alma e do corpo, relativamente às outras duas representações 

aqui em causa. A representação da união da alma e do corpo humano, apresentada e fun

damentada no Discurso do Método (97), nas Meditações (98) e já anunciada no Tratado do Homem 

(99) (e depois retomada e reafirmada noutros textos cartesianos) não é a 

representação da simples unidade de um ser (o homem). Ela é a representação 

da unidade de um ser (o homem) cuja constituição foi determinada (pela 

identificação dos seus componentes) num momento anterior da constituição 

do discurso que a põe (e a fundamenta). Este discurso determina dois 

componentes da constituição do homem - a sua alma e o seu corpo - e põe-nos 

teoricamente (como ê bem conhecido e já mais que uma vez invocado no decurso 

desta exposição) como realidades autónomas, tanto do ponto de vista 
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ontológico, como do ponto de vista operatório. Assim, a constituição da 

representação cartesiana da união da alma e do corpo humanos, aparece 

claramente numa dependência constituinte das representações cartesianas 

da alma e do corpo humanos. 

A afirmação desta dependência constituinte da representação cartesiana 

da união da alma e do corpo relativamente às representações cartesianas 

da alma e do corpo humano - e, por conseguinte, a afirmação de uma 

ordenação constituinte destas três representações, segundo a qual a 

representação da união da alma e do corpo tem uma posição posterior às das 

outras duas representações - parece contrariar directamente o pensamento 

de Descartes, exposto na sua correspondência com a princesa Isabel (100). 

Descartes sustenta nesta correspondência um nivelamento da origem dos 

três géneros de ideias, ou de noções primitivas" em que radicam 

(gnosiologicamente) as suas representações da alma, do corpo humano e da 

união destes dois componentes do homem. Todas três são inatas e fazem parte 

do conjunto dos "originais, por cujo padrão formamos todos os nossos outros 

conhecimentos" (101): "sendo primitivas, cada uma delas não pode ser 

entendida senão por si mesma" (102) "e não por comparação de uma com outra" 

(103). 

Esta é a ordem "Ûa origem primordial daquelas noções, ou ideias 

primitivas, em todos os sujeitos humanos possíveis de conhecimento. Esta 

ordem nao se deve confundir todavia com a ordem da integração e da validação 

gnosiológica reflectida daquelas mesmas noções, no interior de um conjunto 

de conhecimentos reflectidamente organizado por um sujeito teórico. É 

considerada nesta última prespectiva que a representação cartesiana da união 

da alma e do corpo aparece, quanto ã sua constituição numa posição 

constituinte posterior às das representações cartesianas da alma e do corpo 
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humanos e, por conseguinte, em dependência constituinte destas duas 

representações. Pois uma vez postas estas mesmas representações - dado 

que elas distinguem radicalmente, dos pontos de vista ontológico e operató

rio, os seus respectivos objectos — a representação da união destes mesmos 

objectos não pode ser pensada dentro do mesmo conjunto unificado de 

conhecimento que inclua as representações de tais objectos, 

independentemente de estas mesmas representações (visto que elas poem os 

objectos que a outra, por sua vez, põe como unificados). 

Nas mesmas cartas ã princesa Isabel em que Descartes coloca num mesmo 

nível a origem das ideias da alma, do corpo e da sua união, ele reconhece, 

por um lado, a anterioridade que ele havia dado, no interior da sua 

reconstituição teórica do conhecimento, à constituição das suas 

representações da alma e do corpo humanos, relativamente â da sua 

união (104) e, por outro lado, reconhece também aí as dificuldades que se 

oferecem, num tal contexto teórico, ã admissão simultânea das suas três 

representações: da alma, do corpo e da união destes componentes do homem(105) 

2.7. A condição constituinte hipotética enunciada no § 1.2.2., H. da 

exposição do modelo teórico (106) e a sua homóloga na constituição da 

representação cartesiana da união da alma e do corpo, integrada na 

representação cartesiana do homem. 

Dado o conteúdo da condição constituinte hipotética em causa e os 

resultados já obtidos na presente investigação, há somente a verificar neste 

momento de investigação: primeiro - se a representação cartesiana da união 

da alma e do corpo, enquanto relação de integração ontológica e relação 

de integração funcional/operatória entre a alma e o corpo humanos, 

apresenta um dos seus membros resistente a ser representado de acordo com 

a forma geral operatória de um sujeito razão e o outro dos seus membros 
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representável de acordo com esta mesma forma geral operatória, em 

consequência da natureza que lhes é atribuída pelas representações 

cartesianas da alma e do corpo humanos (tal como elas foram anteriormente 

determinadas na presente investigação (107); segundo - se, em consequência 

da situação acabada de enunciar, tanto uma como outra daquelas relações 

de integração ontológica e de integração operatória se apresentam nos textos 

cartesianos resistentes a ser representadas em conformidade com a citada 

forma geral operatória de um sujeitai; terceiro - se, finalmente, em 

consequência da resistência acabada de mencionar, manifestada por aquelas 

relações, a representação cartesiana da união da alma e do corpo, considerada 

no seu todo, se apresenta, ela também, resistente a ser concebida em 

conformidade com a forma geral operatória de um sujeito razão. 

A. No que respeita ao primeiro dos pontos a verificar nesta unidade 
processual de investigação. 

A verificação deste ponto deve realizar-se tendo em conta que se pode 

atribuir um sentido lato e um sentido restrito ã expressão "membros das 

relações de integração ontológica e de integração funcional/operatória 

constituintes da união da alma e do corpo", segundo a representação 

cartesiana desta união. Num sentido lato, aqueles membros são a alma e o 

corpo humanos, considerado cada um destes componentes do homem no seu todo 

respectivo; num sentido restrito, aqueles membros são o contributo da alma 

e o contributo do corpo humano para a constituição daquelas mesmas relações 

de integração ontológica e operatória. 

Se se optar pelo sentido lato da expressão "membros das relações de 

integração ontológica e funcional/operatória" em causa - e, por 

conseguinte, se estes membros forem identificados com a alma e o corpo humanos 
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considerados cada um destes no seu todo respectivo, e concebido segundo 

a sua representação cartesiana - reconhece-se que já foi avaliado, no 

decurso da presente investigação, o grau de possibilidade de constituir, 

relativamente a cada um daqueles membros, uma representação de acordo com 

a forma geral operatória de um sujeito razão. Esta avaliação deu-se quando 

aqui se determinaram os graus de conformidade dos "conjuntos de consequências 

gnosiológicas" a e y (enquanto componentes do modelo teórico empregue) 

com a constituição das representações cartesianas da alma e do corpo humanos 

(108,). Aí se mostrou, por um lado, a presença de obstáculos, postos pela 

natureza atribuída por Descartes à alma humana, para que esta pudesse ser 

concebida segundo o componente gnosiológico do princípio constituinte geral 

do pensamento filosófico de Descartes, isto é a forma geral operatória de 

um sujeito razão (109) e, por outro lado, no tocante ã natureza atribuída 

por Descartes ao corpo humano, ali se mostrou também a presença de condições 

teóricas gerais fundamentais para que este - no seu todo e nas suas partes 

pudesse ser representado segundo aquele mesmo componente gnosiológico 

do princípio constituinte geral do pensamento filosófico de Descartes, embora 

Descartes, na quase totalidade dos casos, não tenha explorado todas as 

possibilidades teóricas postas por aquelas condições teóricas fundamentais 

na elaboração da sua representação do corpo humano (do seu todo a das suas 

partes) (110). 

Assim, admitindo o sentido lato da expressão em causa, a representação 

cartesiana da união da alma e do corpo humanos apresenta - tanto no seu 

aspecto de relação de integração ontológica, como no de relação de integração 

funcional/operatória - um membro resistente a ser representado segundo 

a forma geral operatória de um sujeito razão, e outro constituído em 

conformidade com condições teóricas gerais fundamentais que possibilitam 

a sua representação, segundo aquela mesma forma geral operatória. 



526 

Se se optar pelo sentido restrito atrás mencionado da expressão "membros 

das relações de integração ontológica e de integração funcional/operatória 

constituinte da união da alma e do corpo humanos", segundo a representação 

cartesiana desta união, isto é se se entender por membros daquelas relações 

o "contributo da alma" e o "contributo do corpo humano" para a constituição 

daquelas mesmas relações, aparece como metodologicamente conveniente fazer 

em separado a avaliação da possibilidade de representar tais "contributos", 

segundo a forma geral operatória de um sujeito razão, dada a diferença de 

condições constituintes postas por Descartes, relativamente a cada um destes 

dois tipos de relações. 

a) Os "contributos" da alma e do corpo humanos para a sua união, enquanto 

relação de integração ontológica da alma e do corpo humanos. No decurso 

da presente investigação já foram invocados testemunhos relativos ã 

representação cartesiana da união da alma e do corpo, enquanto relação de 

integração ontológica, suficientes para mostrar que Descartes não determinou 

de modo preciso o "contributo" de cada um dos membros de uma tal relação, 

nem quando ele a afirma como uma união substancial, nem quando a afirma 

como uma unidade por composição (111). 

No que diz respeito ao "contributo" do corpo humano para a união da 

alma e do corpo - tal como já se mostrou - este "contributo" não aparece 

efectivamente determinado de modo preciso nos testemunhos cartesianos. No 

entanto, sao aí estabelecidas condições teóricas gerais fundamentais 

suficientes para determinar de modo preciso este "contributo" e para o 

representar em conformidade com a forma geral de um sujeito razão. Esta 

situação resulta da opção de Descartes de conceber a natureza do corpo humano 

completamente reduzida ã matéria e esta, por sua vez, completamente redutível 

a determinações estabelecidas em conformidade com sistemas conceptuais 

formais (geometria euclidiana e mecânica geral), como já foi mostrado no 

decurso da presente investigação (112). 
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No que respeita ao "contributo" da alma humana para a união da alma 

e do corpo humanos, enquanto relação de integração ontológica, este 

"contributo" - tal como também já se mostrou - não só não aparece 

efectivamente determinado de modo preciso nos testemunhos cartesianos, como 

também não são aí estabelecidas condições teóricas suficientes para que 

a sua representação seja constituída em conformidade com a forma geral 

operatória de um sujeito razão, contrariamente ao que ocorre com o 

"contributo" do corpo humano para aquela mesma relação de integração 

ontológica. Pois, como já se mostrou na presente investigação, a natureza 

da alma humana, segundo a sua representação cartesiana não permite, em 

conformidade com a forma geral operatória de um sujeito razão, conceber 

determinações neste componente do homem (a sua alma (113)). 

Além das dificuldades acabadas de referir, relativas ã determinação 

e ã representação dos "contributos" da alma e do corpo humanos para a sua 

união, considerada esta enquanto relação de integração ontológica, é de 

assinalar também que constitui uma nova dificuldade para se conceber de 

modo preciso o "contributo" de cada um dos membros da união da alma e do 

corpo - e, por conseguinte, para representar este "contributo" em 

conformidade com a forma operatória de um sujeito razão - o facto de 

Descartes pôr a natureza da alma e a natureza do corpo como realidades 

heterogéneas e de afirmar simultaneamente a sua união substancial, sem 

estabelecer as condições da possibilidade de uma tal união (114), salvo 

a afirmação da permanência da identidade ontológica de cada um dos 

componentes desta mesma união, quando ele determina esta união, como uma 

"unidade de composição". 

Assim - considerando-se a união da alma e do corpo como uma relação 

de integração ontológica e entendendo por membros desta relação os 

"contributos" da alma e do corpo humano para esta união/relação de integração 

ontológica - conclui-se que esta mesma união/relação de integração 
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ontológica apresenta um membro - o "contributo da alma" - resistente 

a ser representado em conformidade com a forma geral operatória de um sujeito 

razão. Isto resulta não só da ausência de determinação precisa daquele 

"contributo", mas também das condições teóricas postas por Descartes para 

a representação da sua natureza geral.Conclui-se igualmente que o outro 

membro daquela mesma relação de integração ontológica - o "contributo 

do corpo humano" - se, por um lado, ele não se apresenta, enquanto tal, 

suficientemente determinado para que com ele se possa estabelecer uma 

representação em conformidade com aquela forma geral operatória, por outro 

lado, a sua natureza geral I concebida por Descartes segundo um conjunto 

de condições teóricas gerais que permitem conceber nele determinações 

precisas e representáveis em conformidade com aquela forma geral operatória. 

b) Os contributos da alma e do corpo humano para a sua união, enquanto 

relação de integração funcional/operatória da alma e do corpo humano. 

Segundo a representação cartesiana do homem, a relação de integração 

funcional/operatória da alma e do corpo dá-se, como é bem conhecido, através 

da realização de três géneros de fenómenos: o conhecimento sensorial, os 

sentimentos e os movimentos voluntários. 

Os testemunhos cartesianos sobre esta relação de integração 

funcional/operatória encontram-se predominantemente nas descrições/ 

/explicações daqueles três géneros de fenómenos, apresentados 

(com um desenvolvimento desigual) através da maior parte dos principais 

escritos de Descartes: Tratado do Mundo, Tratado do Homem, Discurso do 

Método/Dióptrica (IV e VI Discursos), Princípios de Filosofia (IV parte, 

art2 188 e seguintes), Tratado das Paixões da Alma (115). Estas 

descrições/explicações cartesianas, enquanto testemunhos do pensamento 

de Descartes sobre a relação de integração funcional/operatória da alma 

e do corpo, já foram invocadas na Introdução à presente exposição (116). 
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Segundo estes testemunhos cartesianos, o "contributo da alma humana" 

- considerado no momento processual mesmo da relação de integração 

funcional/operatória da alma e do corpo - para a realização de qualquer 

fenómeno abrangido por um dos três géneros de fenómenos acima citados, é 

posto por Descartes de um modo global, sem qualquer determinação analítica 

da sua constituição. Assim, ele afirma que, em consequência da natureza 

da alma humana (117) e da ocorrência de dados movimentos na glândula pineal, 

ou no interior da concavidade do cérebro onde esta glândula se situa 

(movimentos que, por sua vez são o último elemento de uma série causal 

de movimentos efectuados ao nível do corpo humano), produz-se na alma dado 

sentimento, ou que tais movimentos farão sentir a esta dadas qualidades 

dos corpos (118). Por sua vez a alma humana, pela sua própria acção, fará 

mover a glândula pineal do modo operatoriamente adequado para iniciar uma 

série causal de movimentos, ao nível do corpo, cujo último elemento seja 

o meio de realização de uma deliberação ou desejo (da alma) (119). 

Ainda segundo os mesmos testemunhos cartesianos, o "contributo do corpo 

humano" - considerado também no momento processual mesmo da relação de 

integração funcional/operatória do corpo e da alma humanos - para a 

realização de qualquer fenómeno abrangido por um dos três géneros de 

fenómenos acima referidos, é determinado por Descartes como um movimento, 

ou conjunto de movimentos, efectuado(s) pela glândula pineal, ou no interior 

da concavidade do cérebro, onde esta glândula se situa. Estes movimentos 

não aparecem nos testemunhos cartesianos determinados de modo preciso. No 

entanto a sua natureza e constituição são concebidas em conformidade com 

um conjunto de condições teóricas gerais (que radicam na geometria euclidiana 

e na mecânica geral) que permitem, num grau diferente de elaboração das 

suas representações respectivas, que aqueles movimentos sejam determinados 

com precisão e representados em conformidade com a forma geral operatória 

de um sujeito razão, como aliás todas as determinações admitidas por 
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Descartes no corpo humano, tal como anteriormente se mostrou na presente 

exposição (120). 

Nestas condições pode concluir-se - no que diz respeito ao "contributo 

do corpo humano" para a união da alma e do corpo, enquanto relação de 

integração funcional/operatória destes componentes do homem - que este 

contributo nao é suficientemente determinado para que se possa considerar 

a sua representação cartesiana constituída em conformidade com a forma geral 

operatória de um sujeito razão. No entanto esta representação aparece 

enquadrada por um conjunto de condições teóricas gerais que permitem -

num grau diferente da sua elaboração - que ela se venha a constituir em 

conformidade com aquela forma geral operatória. No que diz respeito ao 

"contributo da alma humana" para aquela mesma relação de integração 

funcional/operatória, conclui-se que este "contributo" não aparece, nos 

testemunhos cartesianos suficientemente determinado para que se possa 

considerar a sua representação cartesiana constituída em conformidade com 

a forma geral operatória de um sujeito razão, nem sequer enquadrado por 

condições teóricas gerais suficientes para que, em grau diferente de 

elaboração, a sua representação se venha a constituir em conformidade com 

aquela forma geral operatória. 

B. No que respeita ao segundo dos pontos a verificar nesta unidade 

processual de investigação (isto é se, em consequência da situação 

constituinte acabada de verificar no que respeita ãs relações de integração 

ontológica e de integração funcional/operatória que constituem a união da 

alma e do corpo humanos, segundo a representação cartesiana desta união, 

aquelas relações se apresentam resistentes a ser representadas em 

conformidade com a forma geral operatória de um sujeito razão). 
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Se se tiver em conta os resultados obtidos na unidade de investigação 

acabada de efectuar (e expostos no § 2.7., A., imediatamente anterior), 

conclui-se que tanto o contributo da alma como o "contributo"do corpo humano 

para a relação de integração ontológica e para a relação de integração 

funcional/operatória, que constituem a união da alma e do corpo na sua 

representação cartesiana, se apresentam insuficientemente determinados para 

que as representações das relações de que eles sao componentes fundamentais 

(as relações de integração ontológica e funcional/operatória acabadas de 

referir) possam ser consideradas como sendo constituídas em conformidade 

com a forma geral operatória de um sujeito razão. Esta situação já fora 

assinalada na Introdução ã presente exposição (121). 

Deve igualmente ter-se em conta, tal como anteriormente se assinalou 

(122), que constitui um complemento para a dificuldade de conceber as 

relações de integração ontológica e de integração funcional/operatória em 

causa, em conformidade com a forma geral operatória de um sujeito razão, 

o facto de Descartes pôr os "contributos" da alma e do corpo humano para 

aquelas relações de integração - naquilo que destes "contributos" ele 

determina - como realidades heterogéneas pelas suas naturezas respectivas, 

sem que tenha enunciado as condições da possibilidade de tais realidades 

heterogéneas estabeleceram entre si aquelas relações de integração. 

Apesar das dificuldades assinaladas resultarem das condições em que 

são postos tanto o "contributo" da alma como o do corpo humano para as 

relações de integração ontológica e de integração funcional/operatória em 

causa, se se tiver em conta o conjunto de condições teóricas gerais, atras 

assinalado (123), que enquadram a constituição da representação cartesiana 

do "contributo do corpo humano" para as mesmas relações, reconhece-se que 

a indeterminação que este "contributo" apresenta é uma situação constituinte 

possivelmente superável num grau diferente de elaboração da sua constituição 
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enquanto representação, contrariamente ao que ocorre com a representação 

cartesiana do "contributo da alma" para aquelas mesmas relações de 

integração. 

Nestas condições pode concluir-se: em primeiro lugar - que, tal como as 

relações de integração ontológica e funcional/operatória se apresentam nos 

testemunhos cartesianos, a sua resistência a serem representadas de acordo 

com a forma geral operatória de um sujeito razão resulta tanto da 

indeterminação do "contributo" da alma, como da indeterminação do 

"contributo do corpo" humano para a constituição daquelas relações; em 

segundo lugar - que, dadas as condições teóricas postas por Descartes 

para a constituição da representação deste último "contributo", pode 

admitir-se uma alteração do grau de indeterminação deste mesmo "contributo", 

em consequência de uma variação do grau de elaboração da sua representação, 

tornando-se assim representável em conformidade com a forma geral operatória 

de um sujeito razão; em terceiro lugar - que as relações de integração 

ontológica e funcional/operatória em causa se apresentam, de acordo com 

as suas representações cartesianas, numa situação de resistência definitiva 

a serem representadas em conformidade com a forma geral operatória de um 

sujeito razão, em consequência das condições estabelecidas por Descartes 

para a constituição da representação do "contributo da alma" para aquelas 

mesmas relações. 

c- No que respeita ao terceiro dos pontos a verificar nesta unidade 

processual de investigação (isto I se, em consequência da resistência acabada 

de assinalar nas representações cartesianas das relações de integração 

ontológica e de integração funcional/operatória, constituintes da 

representação cartesiana da união da alma e do corpo humano, esta última 

representação cartesiana, considerada no seu todo, se apresenta também 
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resistente a ser concebida em conformidade com a forma geral operatória 

de um sujeito razão). 

Se se tiver em conta: 

-que segundo textos nucleares (124) e os textos complementares (125) 

de Descartes sobre a sua representação da união da alma e do corpo 

humano, esta união é posta nestes textos somente como uma união entre 

duas substâncias (a alma e o corpo humano) e como um conjunto de 

relações de determinação causal - reguladas por constantes (126) 

entre fenómenos, constituintes de unidades operatórias complexas, 

que realizam dadas funções (biológicas) no homem; 

- que segundo aqueles mesmos textos cartesianos - tal como se mostrou 

no parágrado imediatamente anterior desta exposição (§ 2.7.,B.)-

aquela união entre substâncias e aquelas relações de determinação 

causal, que compõem o conjunto acima referido, apresentam-se 

definitivamente resistentes a serem representadas segundo a forma 

geral operatória de um sujeito razão; 

- que os mesmos textos cartesianos não estabelecem quaisquer condições 

suficientes para superar esta situação constituinte/gnosiológica 

acabada de enunciar, 

torna-se assim claramente manifesto que os textos de Descartes que põem 

a sua representação da união da alma e do corpo humano, ao determinarem 

o conteúdo desta união - o seu conteúdo ontológico e funcional/operatório 

- põem esta mesma união, no seu todo, resistente a ser representada segundo 

a forma geral operatória de um sujeito razão. 
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2.8. A condição constituinte hipotética enunciada no § 1.2.2./I. da exposição 

do modelo teórico (127) e a sua homóloga na constituição da representação 

cartesiana da união da alma e do corpo, integrada na representação do homem. 

Dado o conteúdo da "condição constituinte hipotética" em causa e os 

resultados anteriormente obtidos no decurso da presente investigação, 

reconhece-se: em primeiro lugar - que já foi verificada a conformidade 

da constituição da representação cartesiana da união da alma e do corpo 

com os seguintes componentes daquela "condição constituinte hipotética": 

a resistência do objecto da representação RU a ser representado segundo 

a forma geral operatória de um sujeito razão (128), a determinação geral 

da constituição desta mesma representação (RU) pelo componente prático do 

princípio constituinte P (129); em segundo lugar - que, em consequência 

da conformidade da constituição da representação cartesiana da união da 

alma e do corpo com as condições constituintes hipotéticas ali referidas, 

resta somente para verificar, nesta unidade processual de investigação, 

o grau de conformidade da constituição daquela representação cartesiana 

com as seguintes determinações constituintes hipotéticas: a admissão de 

um artifício teórico na constituição da representação RU; a determinação 

desta admissão pela integração (constituinte) das condições constituintes 

da representação RU - nomeadamente a resistência, acima referida, do 

objecto desta representação a ser representado segundo a forma geral 

operatória de um sujeito razão; a determinação geral da constituição da 

mesma representação hipotética pelo componente prático do princípio geral 

constituinte P. 

A. A admissão de um "artifício teórico" na constituição da representação 

RU e a constituição da representação cartesiana da união da alma e do corpo. 

Antes de fazer a confrontação entre a "condição constituinte hipotética" 
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aqui em causa e a constituição da representação cartesiana da união da alma 

e do corpo, ê metodologicamente conveniente estabelecer em termos precisos 

e por conseguinte operatoriamente rentáveis - o que se entende neste 

momento de investigação por "artifício teórico" (já que no modelo teórico 

tal não se fez), dado que este termo, por si só, não basta para determinar 

inequivocamente um conceito. Numa interpretação limite, poder-se-ía mesmo 

entender por "artifício teórico" toda a construção teórica possível, pois 

esta não é uma actividade espontânea - ou a sua resultante - de um 

sujeito do conhecimento, mas sim a actividade - ou a sua resultante -

de um sujeito do conhecimento agindo de modo reflectido, para representar 

um objecto (ou conjunto de objectos) em conformidade com pressupostos 

relativos ao conteúdo deste objecto e segundo regras gerais operatórias. 

Assim, para efeitos da presente unidade processual de investigação, 

admite-se por "artifício teórico" um componente metodológico e/ou conceptual 

complexo de uma construção teórica (concebida esta como acima se expôs), 

que aparentemente se conforma aos pressupostos e às regras gerais 

operatórias da constituição da construção teórica de que é parte, sem no 

entanto se lhes conformar de facto de modo completo. 

Nestas condições, a questão a resolver neste momento de investigação 

reduz-se, em termos operatórios, a verificar se, segundo os testemunhos 

de Descartes: - primeiro - a constituição da representação cartesiana da 

união da alma e do corpo, ou algum dos seus componentes se conforma de modo 

aparente com os pressupostos e as regras gerais operatórias admitidas Dará 

a sua própria constituição e para a constituição da construção tafrica en 

que ela se insere (construção teórica que é, numa primeira instância, 

a representação cartesiana do homem e, em última instância, o pensamento 

filosófico de Descartes; - segundo - se de facto a constituição desta mesma 

representação cartesiana (ou algum dos seus componentes) não se conforma 

completamente com tais pressupostos e/ou regras gerais operatórias. 
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Dos dois pontos assim estabelecidos como objectos imediatos de 

verificação neste momento de investigação (a aparente conformidade e a 

não-confonnidade efectiva da constituição da representação cartesiana da 

união da alma e do corpo com os pressupostos e regras que de direito a 

determinam), somente o primeiro destes pontos continua por verificar. Pois, 

na unidade processual de investigação imediatamente anterior ena sequencia 

das condições constituintes admitidas por Descartes para a determinação 

do "contributo da alma" (e também de algum modo do "contributo do corpo 

humano") para união da alma e do corpo humano, mostrou-se como esta união 

se apresneta resistente a ser representada em conformidade com a forma geral 

operatória de um sujeito razão, que é o componente gnosiológico do princípio 

constituinte geral, não só da constituição da representação cartesiana da 

união da alma e do corpo, mas também da representação cartesiana do homem 

e da totalidade do pensamento filosófico de Descartes (130). E esta 

resistência da união da alma e do corpo a ser representada em conformidade 

com as determinações constituintes acabadas de referir não é somente uma 

resistência ocasional, isto é resultante somente de circunstâncias acidentais 

da sua elaboração, ou de algum dos seus componentes e, por conseguinte, 

possivelmente superável com uma alteração naquelas circunstâncias. Ela e_ 

uma resistência definitiva, como consequência necessária de algumas das 

condições constituintes fundamentais admitidas por Descartes na constituição 

da sua representação em causa, tal como já se mostrou (131). 

A aparente conformidade da constituição da representação cartesiana da 

união da alma e do corpo com os princípios e as regras metodológicas mais ge

rais, admitidos por Descartes para a constituição desta representação e do seu 

pensamento filosófico. 

a) No Discurso do Método. A união da alma e do corpo aparece afirmada neste 
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escrito cartesiano sem que qualquer fundamento seja explicitamente invocado 

para a garantir salvo uma constatação da impossibilidade de se admitir entre 

a alma e o corpo humano (já anteriormente determinados no Discruso do Método 

pelas suas representações cartesianas respectivas) qualquer relação que 

não seja uma união estreita. Pois, caso contrário, nao se poderiam 

dar/representar "sentimentos e apetites semelhantes aos nossos, e assim 

[o conjunto da alma e do corpo humano] compor um verdadeiro homem" (132). 

Esta justificação da admissão da representação da união da alma e do 

corpo, conjugada com as circunstâncias da sua apresentação neste escrito 

cartesiano, faz pressupor que ela foi constituída em conformidade com as 

condições gerais da constituição do conhecimento gnosiologicamente válido, 

postas pela opção metodológica geral de Descartes (o componente gnosiológico 

do princípio geral constituinte do seu pensamento filosófico). Pois aquela 

mesma representação aparece ali entre os exemplos das conquistas teóricas 

de Descartes, efectuadas, segundo a sua opção metodológica geral. No entanto 

as dificuldades postas pela junção, numa união muito estreita (união 

ontológica e funcional/operatória) de dois seres, determinados segundo o 

conteúdo das representações cartesianas da alma e do corpo humano, nao 

aparecem resolvidas, nem sequer referidas, no Discurso do Método. 

b) Nas Meditações. A união da alma e do corpo aparece posta neste escrito 

cartesiano em termos muito próximos daqueles em que Descartes a poe na 

passagem acabada de referir do Discurso do Método. No entanto, nas Meditações 

a afirmação da união da alma e do corpo apresenta uma fundamentação teórica 

explicita; numa primeira instância, ela é gnosiologicamente fundamentada 

na natureza particular do homem, enquanto esta pode ser fonte de conhecimento 

(133) e, numa segunda instância, na natureza mesma de Deus, através da 

Criação, enquanto este é o ser perfeito (134). 

No entanto, tal como no Discurso do Método, nas Meditações também não são 
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resolvidos, nem sequer enunciados, os problemas que pÕe a admissão conjunta 

desta união da alma e do corpo humano e das representações cartesianas dos 

seus dois componentes, as quais, como I sabido tinham sido admitidas e 

teoricamente fundamentadas por Descartes, inclusive neste seu escrito. 

Além deste sillncio em relação a estes problemas - e dos quais 

Descartes tem consciincia, como ele próprio o testemunha pouco mais tarde 

(135), embora sem lhes atribuir o efeito de obstáculo teÕrico ao 

prosseguimento da sua construção te6rica - deve ainda ter-se em conta 

que Descartes, ao invocar a natureza particular do sujeito de conhecimento, 

como fonte de conhecimento relativamente a união da alma e do corpo humano, 

nao mostra que a unidade do homem, que através daquela natureza particular se 

desvela, não presupõe a determinação da alma e do corpo humanos conforme 

às suas respectivas representações cartesianas, tal como já se referiu na 

presente investigação (136). Por esta via gnosiolõgica Descartes encontra 

- e desvela - somente a unidade de um ser dado; ele mesmo. 

Assim, apresentando Descartes, por um lado, a sua representação da união 

da alma e do corpo humano como suficientemente fundamentada, em conformidade 

com as determinações constituintes radicadas na sua opção metodológica geral 

e, por outro lado, não enunciando sequer as dificuldades que a constituição 

daquela representação põe, efectivamente, em relação aquelas determinações 

constituintes, a representação cartesiana em causa surge, no que respeita 

a sua constituição, em aparente conformidade com os princípios e as regras 

gerais determinantes da sua mesma constituição e da constituição do conjunto 

teórico em que ela se insere, apesar de tal conformidade ser de facto 

incompleta. 

c ) N a correspondSncia de Descartes com a princesa Isabel (137). Perante 

as dificuldades assinaladas pela princesa Isabel em pensar conjuntamente 
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as acções da alma relativamente ao corpo humano e deste relativamente a 

alma, com as representações cartesianas da alma e do corpo humano, Descartes, 

sem ter apresentado uma explicação suficiente destas acções (138), expõe 

o seu pensamento quanto à origem do conhecimento da união da alma e do corpo 

humano. Este conhecimento dá-se por uma noção, ou ideia primitiva e simples, 

que, tal como nas Meditações, Descartes afirma que se encontra na alma 

humana : "nós não podemos procurar estas noções simples [as que pertencem 

respectivamente só à alma, só ao corpo e ã união da alma e do corpo] em 

qualquer outra parte senão na nossa alma, que as tem todas em si pela sua 

natureza" (139). 

Nestas condições, uma vez mais aparece garantida por Descartes a 

consistência gnosiológica da sua representação da união da alma e do corpo 

humano pela invocação da natureza da alma e da apreensão directa que a alma 

- enquanto sujeito de conhecimento - pode fazer, em si mesma, do objecto 

daquela representação, o que, em última instancia, fundamenta a consistência 

gnosiológica de tal representação na natureza mesma de Deus, através da 

Criação (pela criação da alma). Mas também, tal como nas Meditações,a noção 

primitiva, apreendida pela alma humana em si mesma,não põe, ao desvelar 

a unidade do homem, uma relação de integração entre os seres que as 

representações cartesianas da alma e do corpo humano determinam, visto que 

estes seres, assim determinados, não estão presentes de modo claro naquela 

noção primitiva, como componentes da unidade do homem. 

Esta situação torna-se particularmente manifesta se se tiver em conta 

que propriamente Descartes reconhece a dificuldade - mesmo a 

impossibilidade - de conceber a união da alma e do corpo, tal como aquela 

noção primitiva a poe, conjuntamente com as representações que ele 

admite/constrói tanto da alma como do corpo humano (140). 
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Se se tiver finalmente em conta: 

- que Descartes nao esclarece inequivocamente que a representação da 

união da alma e do corpo - gnosiologicamente fundamentada de modo 

directo naquela "noção primitiva" - não é rigorosamente a 

representação de uma relação da união dos dois seres determinados 

pelas representações que ele admite/constrói da alma e do corpo; 

- que ele se serve da primeira destas representações da união da alma 

e do corpo para afirmar uma relação de união (uma integração 

ontológica e funcional/operatória) entre aqueles seres, postos pelas 

referidas representações da alma e do corpo; 

- que e ao mesmo ser empírico (o verdadeiro homem) que Descartes, em 

última instancia, reporta tanto a união da alma e do corpo - ou 

antes a unidade do homem - fundamentada naquela "noção primitiva", 

como união dos seres determinados pelas representações da alma e 

do corpo que ele admite/constrói, 

conclui-se que - tal como a representação desta última "união" é posta 

por Descartes - ela é aparentemente fundamentada na "noção, ou ideia 

primitiva" da unidade do homem que, enquanto tal, radica gnosiológica e 

ontologicamente na realidade mesma de Deus. Assim, esta mesma representação 

da união da alma e do corpo dá-se aparentemente em conformidade com as 

determinações constituintes decorrentes da opção metodológica geral de 

Descartes relativa ã constituição do seu pensamento filosófico e do 

conhecimento gnosiologicamente válido em geral. 

No entanto, considerando o conteúdo da representação da união da alma 

e do corpo (onde a alma e o corpo são admitidas segundo as suas respectivas 

representações cartesianas) e o da "noção, ou ideia primitiva e simples" 

em causa, não se afigura legítimo - em função das determinações 
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constituintes acima referidas - fundamentar o primeiro destes dois 

conteúdos no segundo. Descartes, aliás, mostra ter de algum modo concilncia 

desta diferença de conteúdos, porque, por um lado, aceita sem problema a 

"noção primitiva" da unidade do homem, por outro lado, reconhece haver 

dificuldade em conceber, sem contradição, a representação da união da alma 

e do corpo, conjuntamente com as representações que admite destes componentes 

do homem (alma e corpo) (141). Ele afirma mesmo que "as coisas que pertencem 

à união da alma e do corpo, não se conhecem senão obscuramente pelo 

entendimento só, nem mesmo pelo entendimento auxiliado pela imaginação" 

(142). 

Assim, dado, por um lado, o conteúdo dos testemunhos cartesianos acabados 

de analisar e, por outro lado, o conceito de "artifício teórico" admitido 

para a realização desta unidade processual de investigação, conclui-se que, 

de facto, a representação cartesiana da união da alma e do corpo aparece 

constituída, enquanto componente de um conjunto teórico, pelo emprego de 

um "artifício teórico". Pois, segundo aqueles mesmos testemunhos cartesianos, 

a constituição daquela representação, enquanto componente de um conjunto 

teórico, por um lado, não se conforma completamente aos princípios e às 

regras gerais constituintes daquele mesmo conjunto teórico em que ela se 

insere e, por outro lado, manifesta-se em aparente conformidade com aqueles 

mesmos princípios e regras gerais. Esta aparente conformidade resulta 

fundamentalmente de dois factores: a admissão sem reservas, por Descartes, 

da legitimidade gnosiológica daquela representação da união da alma e do 

corpo; a coincidência de objecto empírico - o verdadeiro homem - a que 

se reportam tanto a representação em causa da união da alma e do corpo, 

como a unidade do homem, posta pela "noção primitiva" desta unidade. 
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B. A admissão de um "artifício teórico" na constituição da representação 

(hipotética) RU, em consequência da integração (constituinte) das condições 

constituintes desta representação - nomeadamente a resistência do seu 

objecto a ser representado por um sujeito razão e a sua determinação pelo 

componente prático do princípio constituinte P - e a constituição da 

representação cartesiana da união da alma e do corpo. 

No que diz respeito ã verificação da presença, na constituição da 

representação cartesiana da união da alma e do corpo, de uma função 

constituinte homóloga da que é atribuída, na constituição hipotética da 

representação RU, ã resistência desta representação a ser constituída por 

um sujeito razão (enquanto esta resistência aparece ali como um factor da 

admissão do "artifício teórico" em causa) os testemunhos cartesianos 

invocados no parágrafo anterior (§2.8.,A.) afiguram-se suficientes para 

se realizar esta verificação. Aí Descartes afirma que para formarmos todo 

o nosso conhecimento sobre "a alma e o corpo em conjunto, nós não temos 

senão a [noção primitiva] da sua união, da qual depende a da força que a 

alma tem para mover o corpo, e o corpo de agir sobre a alma, causando os 

seus sentimentos e as suas paixões" (143); "eu noto uma grande diferença 

entre estas três espécies de noções [primitivas] [...], as coisas que 

pertencem a união da alma e do corpo não se conhecem senão obscuramente 

pelo entendimento só" (144). Nestas condições, o uso deste meio de 

conhecimento do objecto da representação cartesiana da união da alma e 

do corpo aparece imposto a Descartes pela inacessibilidade àquele objecto 

por qualquer outra via gnosiológica. 

No que respeita à verificação da presença, na constituição da 

representação cartesiana da união da alma e do corpo, de uma função 

constituinte homóloga da que é atribuída na constituição hipotética da 

representação RU ao componente prático do princípio constituinte P, enquanto 
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este componente ali aparece como um factor de admissão do "artifício teórico" 

em causa, os testemunhos cartesianos não manifestam de modo directo a 

presença da função constituinte procurada, na constituição daquela 

representação cartesiana. 0 que eles manifestam directamente I a determinação 

constituinte da admissão daquele "artifício teórico" pelo componente 

gnosiológico do princípio constituinte geral do pensamento filosófico de 

Descartes. Pois, por um lado, a admissão daquele "artifício teórico" aparece 

ali como um meio (gnosiológico) possibilitador da constituição e da validação 

- relativamente àquele componente gnosiológico - da representação 

cartesiana da união da alma e do corpo e, por outro lado, estas constituição 

e validação aparecem, nos mesmo testemunhos cartesianos, como um meio 

(gnosiológico) possibilitador da constituição e validação - relativamente 

ao mesmo componente gnosiológico - de uma representação teórica do homem 

no seu todo. Isto é elas aparecem ali como um meio para superar as 

dificuldades gnosiológicas/teóricas relativas ã constituição de uma tal 

representação teórica, que resultam das condições admitidas em relação a 

esta mesma constituição (nomeadamente o conteúdo das representações 

cartesianas da alma e do corpo humano e os princípios e as regras gerais 

constituintes do conhecimento gnosiológicamente válido, admitidas por 

Descartes) (145). 

No entanto, o simples facto da constituição e do emprego do "artifício 

teórico" em causa se produzirem - dadas as condições em que tais 

constituição e emprego se produzem, segundo os mesmos testemunhos cartesianos 

põe o problema da admissão deste "artifício teórico" a um outro nível 

que nao somente o da sua função operatória na constituição de uma ou mais 

representações. Pois, Descartes - tal como o mostram os seus testemunhos 

invocados no parágrafo anterior desta exposição (§ 2.8./A.) - por um lado, 

reconhece as dificuldades teóricas que põe a constituição da representação 

da união da alma e do corpo, em consequência da conjugação das suas opções 
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metodológicas relativas à constituição do conhecimento gnosiologicamente 

válido em geral, com as suas opções teóricas relativas ã constituição deste 

mesma representação (146) e, por outro lado, ele insiste em admitir a 

validade metodológica/gnosiológica da constituição da mesma representação 

(a sua representação da união da alma e do corpo) quando se poderia esperar 

que ele a recusasse e nao recorresse a ela em fases posteriores da sua 

construção teórica (ou pelo menos que ele mudasse os pressupostos teóricos 

e/ou metodológicos com os quais trabalha), dadas as características 

gnosiológicas de tal representação e as determinações metodológicas gerais 

da constituição do conhecimento gnosiologicamente válido geral que Descartes 

admite (e invocadas na nota anterior). 

Assim, a identificação dos factores determinantes da admissão do 

"artifício teórico" em causa e da constituição e do us*o 'teórico da 

representação cartesiana da união da alma e do corpo tem necessariamente de incluir 

a identificação dos factores determinantes da insistência de Descartes 

naquelas constituição e uso, apesar das dificuldades teóricas encontradas. 

Por conseguinte, a questão a resolver neste momento de investigação é também 

uma questão que diz respeito ã constituição da actividade de um sujeito 

prático: Descartes, enquanto este é o sujeito(prãtico) determinante de uma acção 

de insistência (a qual não pode ser concebida independentemente das 

dificuldades teóricas acima referidas, das quais ela é uma função). 

Posta nestes termos a questão da determinação da admissão do "artifício 

teórico" em causa, reconhece-se que os testemunhos cartesianos manifestam, 

de modo indirecto, duas ordens de determinações práticas relativas àquela 

admissão: uma conveniência social, (para quem aderir ã representação 

cartesiana do homem); uma utilidade colectiva e individual (de aplicações 

práticas desta representação). 

A intervenção constituinte destas duas ordens de determinações práticas 
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relativas à admissão do "artifício teórico" em causa dá-se, numa primeira 

instância ,: através da necessidade prática de ser produzida de uma 

representação teórica do homem, que supere a cisão deste em dois componentes 

distintos (cisão resultante da constituição/admissão das representações 

cartesianas da alma e do corpo humanos) e, numa segunda instância, através 

da necessidade prática de serem constituídos/admitidos os meios (teóricos) 

adequados para a realização - nas condições acabadas de assinalar - de 

uma representação teórica do homem. 

Dadas as condições já admitidas para a constituição da representação 

teórica do homem e acabadas de referir, os meios teóricos adequados para 

superar a cisão também acabada de mencionar, implicam necessariamente que 

seja constituído/admitido um novo componente para aquela representação, 

o qual estabeleça uma união entre os outros dois componentes do homem já 

teoricamente determinados (a sua alma e o seu corpo). 

a) Uma conveniência social. A correspondência entre Descartes e Regius 

(147) testemunha - como já foi referido no decurso da presente investigação 

(148) - uma necessidade prática, posta por razões de "conveniência social", 

de que seja inequivocamente afirmada uma unidade substancial do homem: este, 

apesar de se admitir que seja constituído por duas substâncias, não é a 

resultante de uma junção acidental destas; estas duas substâncias dão-se 

no homem numa unidade substancial. 0 homem, insiste Descartes, não é um 

ser por acidente, mas um ser por si. 

De algum modo parece também estar presente uma motivação de conveniência 

social quando, nas Respostas às IV Objecções, Descartes reafirma a unidade 

substancial do homem (149), ao defender-se da acusação de ter provado de 

mais, nas Meditações, ao fundamentar a autonomia ontológica relativa da 

alma e do corpo humano: "pareceu-me que tinha cuidadosamente tomado as 

medidas suficientes para que ninguém pudesse por isso [a distinção real entre 
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a alma e o corpo] pensar que o homem não é senão um espírito usando, ou 

servindo-se do corpo" (150). 

Se esta determinação prática não deve ser totalmente descurada para 

explicar este ponto do pensamento de Descartes, nomeadamente no que toca 

a sua forma de expressão com forte insistência na unidade substancial do 

homem, no entanto tal determinação prática não aparece, nos testemunhos 

cartesianos, nem como a única, nem como a principal das determinações 

práticas da Cfhfyr- )MA^o^ /admissão da representação cartesiana da união da 

alma e do corpo e do "artifício teórico" que esta integra. 

b) Uma utilidade colectiva e individual (decorrente de aplicações 

práticas, fundamentadas operatoriamente na representação teórica do homem). 

Esta ordem de determinações práticas relativas ã constituição/admissão da 

representação cartesiana da união da alma e do corpo e do "artifício teórico" 

que esta representação integra, torna-se indirectamente manifesta se se 

tiver simultaneamente em conta: 

- as determinações práticas admitidas por Descartes para a constituição 

da sua representação teórica do homem e já invocadas no decurso da 

presente investigação (151) - donde se destaca a constituição de 

uma medicina num sentido muito amplo deste termo, que inclui uma 

medicina curativa e uma medicina preventiva e admite que as 

inter-acçoes da alma e do corpo são factores de doença e de cura; 

- a situação gnosiológica já mencionada neste parágrafo da presente 

exposição, decorrente da constituição/admissão por Descartes das 

suas representações teóricas da alma e do corpo humano, donde se 

destaca: a dificuldade gnosiológica de representar o homem na sua 

unidade (interior e exterior) de ser e de actividade; a insuficiência 

gnosiológica/operatória das representações acabadas de referir, para, 

por si sós, representarem um verdadeiro homem (152). 
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Assim, pode concluir-se: primeiro - dadas as condições teóricas 

da constituição da representação teórica do homem segundo Descartes 

(nomeadamente a constituição/admissão das suas representações da alma e do 

corpo humano), que a realização das determinações práticas (acima 

mencionadas) para constituir aquela representação teórica do homem, fica 

objectivamente dependente da constituição/admissão de um meio teórico 

adequado à superação da situação gnosiológica de obstáculo/insuficiência, 

acima assinalada, relativamente ã realização da constituição daquela mesma 

representação teórica do homem; segundo - que a constituição/admissão do 

"artifício teórico" em causa (e da representação cartesiana da união da 

alma e do corpo no seu todo), enquanto meio teórico adequado, segundo 

Descartes, para - em conformidade com as condições constituintes teóricas 

da sua representação teórica do homem - superar a situação gnosiológica 

dê obstáculo/insuficiência, acima assinalada, relativamente ã constituição 

desta representação teórica, aparece objectivamente determinada pelas 

determinações práticas que põem, segundo Descartes, a constituição desta 

mesma representação teórica (do homem). 

Se se tiver ainda em conta que aquelas determinações práticas (admitidas 

por Descartes para a constituição da sua representação teórica do homem) 

correspondem ao componente prático do princípio constituinte geral do 

pensamento filosófico de Descartes, conclui-se ainda que a 

constituição/admissão do "artifício teórico", integrado pela representação 

cartesiana da união da alma e do corpo, é objectivamente determinada pelo 

componente prático do princípio constituinte geral do pensamento filosófico 

de Descartes. 

Nestas condições, pode concluir-se finalmente, no que toca a esta unidade 

processual de investigação, que os testemunhos cartesianos manifestam uma 

conformidade entre o conteúdo da "condição constituinte hipotética" em causa 
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nesta mesma unidade processual de investigação e o que na constituição da 

representação cartesiana do homem é homólogo deste conteúdo hipotético. 

Se a aceitação de uma determinação prática objectiva em relação à 

admissão do conteúdo considerado teórica e metodologicamente problemático 

da representação cartesiana do homem (a representação cartesiana da união 

da alma e do corpo, com o "artifício teórico" em causa neste momento de 

investigação) permite constituir um conhecimento explicativo da admissão 

e presença daquela representação da união da alma e do corpo e daquele 

artifício teórico no interior do pensamento filosófico de Descartes* Mo 

entanto este conhecimento explicativo - no estádio actual de elaboração 

da presente investigação - não compreende (nao explica) a presença, na 

constituição da representação cartesiana do homem, das condições teóricas 

que deram origem às dificuldades teóricas que, por sua vez, determinaram 

a constituição/admissão daquela representação da união da alma e do corpo 

e daquele artifício teórico. 

Segundo as análises feitas, aquelas "condições teóricas" não explicadas 

situam-se fundamentalmente na opção teórica de Descartes de constituir as 

suas representações da alma e do corpo humanos respectivamente segundo aquilo 

que se designa por "modelo a" e por "modelo c", no modelo teórico geral 

da presente investigação. Assim, para que aquelas "condições teóricas" sejam 

explicadas, sera necessário constituir um conhecimento teórico explicativo 

da opção de Descartes por aqueles modelos a e c, na constituição das suas 

representações da alma e do corpo humano. 
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2.9. A condição constituinte hipotética enunciada no § 1.2.2./J. da exposição 

do modelo teórico (153) e a sua homóloga na constituição da representação 

cartesiana da união da alma e do corpo, integrada na representação cartesiana 

do homem. 

Dado o conteúdo e a forma de expressão da "condição constituinte 

hipotética" em causa neste momento de invsetigação, far-se-á a verificação 

do grau de conformidade da constituição da representação cartesianaVda alma 

e do corpo humano com aquela "condição constituinte hipotética" confrontando 

separadamente, com esta constituição, o conteúdo de cada uma das alíneas que 

compõem a formulação daquela mesma "condição constituinte hipotética'.' 

A. 0 componente da condição constituinte hipotética em causa enunciado 

na alínea a) do § 1.2.2./J. da exposição do modelo teórico (154) e o seu 

homólogo na constituição da representação cartesiana da união da alma e 

do corpo integrada na representação cartesiana do homem. 

Dado o conteúdo do componente da "condição constituinte hipotética" 

em causa - inclusive o conceito de prática sincretizante que ele integra 

o objecto da verificação a efectuar nesta unidade processual de 

investigação pode dividir-se, para efeitos da organização da investigação, 

em dois componentes assim ordenados; primeiro - a presença, na constituição 

da representação cartesiana da união da alma e do corpo, de zonas de 

resistência à realização da forma geral operatória de um sujeito razão, 

resultantes de condições constituintes (admitidas por Descartes) 

relativamente àquela mesma constituição; segundo - a presença de uma 

"prática sincretizante" na constituição da representação cartesiana da união 

da alma e do corpo, como meio para integrar nesta mesma representação as 

zonas de resistência acabadas de mencionar. 

a) A presença na constituição da representação cartesiana da união da 
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alma e do corpo, de zonas de resistência ã realização da forma geral 

operatória de um sujeito razão, resultantes de condições constituintes 

(admitidas por Descartes) relativamente àquela mesma constituição. 

No decurso da presente investigação já se pôs a claro a presença, na 

constituição da representação cartesiana da união da alma e do corpo, de 

zonas de resistência ã realização da forma geral operatória de um sujeito 

razão, que resultam das condições constituintes desta mesma representação. 

Portanto, torna-se metodologicamente suficiente, para efeitos da presente 

unidade processual de investigação, invocar os resultados anteriormente 

obtidos. 

Assim, em conformidade com estes resultados (155), as condições teóricas 

segundo as quais Descartes constitui as representações dos "contributos" 

da alma e do corpo humano para a união destes dois componentes do homem 

- nomeadamente as representações cartesianas destes mesmos componentes 

do homem e o estado de elaboração da representação cartesiana do corpo humano 

- determinam, num primeiro momento processual, uma resistência ã reali -

zaçao da forma geral operatória de um sujeito razão na constituição das 

representações daqueles mesmos "contributos" (uma resistência definitiva 

no que toca à constituição das representações dos "contributos" da alma 

para aquela união e uma resistência possivelmente superável, no que toca 

ã constituição da representação dos "contributos" do corpo humano para a 

mesma união) e, num segundo momento processual, as condições teóricas em 

causa determinam uma resistência definitiva ã realização da forma geral 

operatória de um sujeito razão na constituição da representação cartesiana 

da união da alma e do corpo. 

Assim torna-se suficientemente manifesta a presença na constituição 

da representação cartesiana da união da alma e do corpo humano, das zonas de 
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resistência que são o objecto de verificação desta unidade processual de 

investigação. 

b) A presença de uma "prática sincretizante" na constituição da 

representação cartesiana da união da alma e do corpo, como meio para integrar nesta 

representação as zonas de resistência mencionadas na alínea anterior. 

Tendo em conta que se admitiu, na formulação do modelo teórico (156), 

que uma "prática sincretizante" na constituição de uma representação teórica 

consiste na admissão de um conteúdo conceptual de constituição complexa, 

como sendo um todo unificado e sem que nele sejam determinadas de modo 

preciso nem a sua constituição interna - elementos e relações constituintes 

- nem a sua delimitação externa, a presente unidade de investigação, 

considerada do ponto de vista operatório, consistirá, pois, em verificar 

se, segundo os testemunhos de Descartes, a integração das zonas de 

resistência ã realização da forma geral operatória de um sujeito razão, 

referidas na alínea anterior, se efectua, na constituição da representação 

cartesiana da união da alma e do corpo, pela admissão de um (ou mais) 

conteúdo(s) conceptual (ais) de constituição complexa, como sendo um todo unificado 

mas sem que as suas constituição interna e delimitação externa sejam 

determinadas de modo preciso. 

No que diz respeito ao primeiro dos dois pontos assim estabelecidos 

como objectos de verificação desta unidade de investigação - isto é a 

complexidade do conteúdo conceptual das zonas de resistência em 

causa a integrar por Descartes na sua representação da união da alma 

e do corpo (e mediatamente na sua representação do homem) - > a sua 

conformidade com o conteúdo dos testemunhos de Descartes torna-se manifesta, 

se se tiver em conta a origem daquelas zonas de resistência, pois esta origem 

desvela mediatamente o conteúdo conceptual (e de real) que corresponde a 

tais zonas. 
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Assim, tal como se mostrou na alínea imediatamente anterior, aquelas 

zonas de resistência resultam, por um lado, da determinação cartesiana dos 

"contributos" da alma e do corpo humano para a união destes componentes 

do homem e, por outro lado, elas correspondem à realidade mesma desta união, 

enquanto relação de integração ontológica e de integração 

funcional/operatória da alma e do corpo humano, segundo Descartes. 

Tendo ainda em conta, por um lado, a natureza geral da alma e a natureza 

geral do corpo humano, segundo as suas representações cartesianas (157) 

donde se destaca, para efeitos deste momento de investigação, a 

nao-espacialidade e a indivisibilidade da alma e a determinabilidade do 

corpo pelas categorias da geometria euclidiana e da mecânica geral - e, 

por outro lado, o conteúdo funcional/operatório atribuído por Descartes 

a relação mesma da alma e do corpo humano, na constituição/explicação do 

conhecimento sensorial, dos movimentos voluntários e dos sentimentos, 

torna-se claramente manifesta a complexidade conceptual (e a complexidade 

de conteúdo de real) correspondente às zonas de resistência em causa nesta 

unidade processual de investigação. 

No que diz respeito ao segundo dos pontos estabelecidos como objectos 

de verificação nesta unidade processual de investigação - a redução da 

complexidade conceptual das zonas de resistência em causa a um (ou mais) 

todo(s) unificado(s), sem que sejam determinadas de modo preciso nem a sua 

constituição interna, nem a sua delimitação externa - a conformidade do 

conteúdo deste segundo ponto a verificar com o conteúdo dos testemunhos 

de Descartes torna-se manifesta, se se tiver em conta: 

- que, segundo os testemunhos de Descartes já invocados no decurso 

desta investigação (158) tanto a relação de integração ontológica, 

como a relação de integração funcional/operatória da alma e do corpo 

humano, são postas por Descartes de modo global, como todos 
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unificados, sem que o conteúdo conceptual (e de real) que lhes 

corresponde seja determinado de modo analítico preciso. A determinação 

mais precisa que aqueles testemunhos apresentam da relação de 

integração ontológica da alma e do corpo humano consiste na sua 

determinação como uma unidade (substancial) por composição (159). 

Mas dado que a natureza da alma e a natureza do corpo humano são 

ai postas por Descartes como realidades heterogéneas e que este não 

estabelece as condições da possibilidade de uma tal unidade entre 

aquelas naturezas heterogéneas, o conteúdo da realidade mesma da 

relação de integração ontológica da alma e do corpo humano permanece 

representado (determinado) de modo impreciso: o contributo desta 

determinação da relação ontológica em causa limita-se a ser a 

afirmação da conservação da identidade ontológica de cada um dos 

componentes desta relação, apesar da sua situação constituinte 

de união substancial (160). Tal como também já se mostrou no decurso 

desta investigação (161), a relação de integração funcional/operatória 

da alma e do corpo humano - considerada no momento processual mesmo 

da inter-acção alma-corpo - é igualmente posta por Descartes de 

modo global, sem qualquer determinação analítica precisa do seu 

conteúdo pressupostamente complexo. 0 fundamento constituinte (e 

explicativo) apresentado por Descartes para esta relação de integração 

funcional/operatória é também posto de um modo global e sem qualquer 

determinação analítica precisa do seu conteúdo - que se pressupõe 

ser complexo, pelo menos do ponto de vista operatório (que é o ponto 

de vista segundo o qual este fundamento é aqui considerado). Pois 

este mesmo fundamento é a natureza humana e os movimentos (da glândula 

pineal e do interior da concavidade do cérebro, onde esta glândula 

se situa) nao-determinados na sua individualidade ou espécie, embora 

a sua determinação, a estes níveis, seja admitida, e teoricamente 

possibilitada (162). 
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- que, do ponto de vista gnosiológico - segundo os testemunhos 

cartesianos já invocados no decurso da presente investigação -

aquelas mesmas relações de integração ontológica e 

funcional/operatória da alma e do corpo humano fundamentam-se em 

noções/representações, igualmente postas de um modo global, como 

totalidades conceptuais unificadas sem que os conteúdos de real 

(complexos) que elas pressupõem sejam analiticamente determinados 

de modo preciso: a noção primitiva e simples da união da alma e do 

corpo e a natureza particular do homem (163); 

- que, tal como se mostrou no decurso desta unidade de investigação 

(164), as representações cartesianas das relações de integração 

ontológica e de integração funcional/operatória entre a alma e o 

corpo humano coincidem com as zonas de resistência ã realização da 

forma geral operatória de um sujeito razão em causa nesta unidade 

processual de investigação. 

Nestas condições, tendo simultaneamente em conta: 

- que e claramente manifesto, segundo os testemunhos cartesianos, que 

um conteúdo conceptual (e de real) complexo corresponde às zonas 

de resistência ã realização da forma geral operatória de um sujeito 

razão, em causa nesta unidade processual de investigação; 

- que é igualmente manifesto, segundo os mesmos testemunhos, que o 

conteúdo conceptual complexo, acabado de referir, é integrado por 

Descartes na sua representação da união da alma e do corpo humano 

(e na sua representação do homem), através da sua redução a 

totalidades conceptuais unificadas, sem qualquer determinação 

analítica precisa das suas constituições respectivas; 

- o conceito de prática sincretizante, admitida para efeitos da presente 
investigação 
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ccnclui-se pela conformidade da constituição da representação cartesiana 

da união da alma e do corpo humano com o componente da condição 

constituinte hipotética em causa nesta unidade processual de investigação, 

no que naquela constituição é homólogo deste componente (hipotético). 

B. 0 componente da condição constituinte hipotética em causa enunciado 

na alínea b) do § 1.2.2./J. da exposição do modelo teórico (165) e o seu 

homólogo na constituição da representação cartesiana da união da alma e 

do corpo, integrada na representação cartesiana do homem. 

Dado o conteúdo do componente da "condição constituinte hipotética" 

em causa, a presente unidade processual de investigação consiste em verificar 

se a constituição da representação cartesiana da união da alma e do corpo 

se dá pelo emprego de conceitos nao-claramente e nao-distintamente 

determinados, no que diz respeito à integração naquela representação 

cartesiana (e na representação cartesiana do homem) das zonas de resistência 

ã realização da forma geral operatória de um sujeito razão, consideradas 

no parágrafo anterior da presente exposição. 

Posta nestes termos a questão a resolver na presente unidade processual 

de investigação e considerando os resultados já anteriormente obtidos -

donde se destaca a caracterização gnosiológica dos conceitos fundamentais 

empregues na constituição da representação cartesiana da união da alma e 

do corpo (166), tais como natureza da alma humana, natureza particular do 

homem, unidade (substancial) por composição da alma e do corpo, noção 

primitiva e simples da união da alma e do corpo e a própria representação 

cartesiana da união da alma e do corpo, resultante destes 

conceitos/fundamentos gnosiológicos - conclui-se, sem necessidade de 

desenvolver uma investigação mais complexa pela conformidade da constituição 

da representação cartesiana da união da alma e do corpo humano ao componente 
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da condição constituinte em causa nesta unidade de investigação, no que 

naquela constituição é homóloga deste componente (hipotético). 

C. 0 componente da condição constituinte em causa enunciado na alínea 

c) do § 1.2.2./J. da exposição do modelo teórico (167) e o seu homólogo 

na constituição da representação cartesiana da união alma e do corpo, 

integrada na representação cartesiana do homem. 

Dado o conteúdo do componente da condição constituinte hipotética em 

causa, a presente unidade processual de investigação consiste em verificar 

se a legitimação gnosiológica, feita por Descartes, das representações das 

zonas de resistência ã realização da forma geral operatória de um sujeito 

razão anteriormente consideradas (168) - e representadas através da prática 

gnosiológica/metodológica aqui designada por "prática sincretizante" -

se dá, na constituição da representação cartesiana da união da alma e do 

corpo, pela admissão explícita de uma garantia suficiente de validade 

gnosiológica relativamente àquelas representações. 

Tal como resulta manifesto do conteúdo da presente investigação, onde 

se confrontou a constituição da representação cartesiana da união da alma 

e do corpo com o componente do modelo teórico que poe o conceito de "prática 

sincretizante) (169), as representações cuja legitimidade gnosiológica é 

objecto da presente unidade processual de investigação são as que põe a 

realidade mesma da união da alma e do corpo humano segundo Descartes, isto 

é as que poem esta união enquanto uma relação de integração ontológica e 

uma relação de integração funcional/operatória. Nestas representações, o 

núcleo mesmo da resistência ã realização da forma geral operatória de um 

sujeito razão reside - como foi assinalado e documentado no decurso da 

presente investigação (170) - na admissão, por uma lado, de uma união 

ontológica etotre dois seres de naturezas heterogéneas (a alma e o corpo humano) , 
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sem que as condições da possibilidade de uma tal união tivessem sido 

estabelecidas (para além da permanência da identidade ontológica de cada 

um daqueles seres na sua situação de união ontológica: a unidade por 

composição) e, por outro lado, na admissão de uma inter-acção 

funcional/operatória diferenciada produzida por aqueles mesmos seres, também 

sem que tenham sido estabelecidas as condições da possibilidade de uma tal 

inter-acção. Pois esta possibilidade não se manifesta de imediato, em 

consequência da oposição dos princípios constituintes da natureza de um 

daqueles seres relativamente aos princípios constituintes da natureza do 

outro. 

Ora, como também já foi assinalado e documentado no decurso da presente 

investigação (171), Descartes, reconhecendo estas dificuldades, sustenta, 

ao mesmo tempo, de modo explícito, a validade genosiológica da sua 

representação da união da alma e do corpo humano, enquanto relação de 

integração ontológica e enquanto relação de integração funcional/operatória 

da alma e do corpo humano. Esta validade gnosiológica é apenas fundamentada 

gnosiologicamente numa noção primitiva e simples da união da alma e do corpo, 

que a alma tem em si mesma pela sua própria natureza (172), não apresentando 

Descartes as condições da possibilidade daquelas relações de integração 

ontológica e de integração funcional/operatória. Por esta noção primitiva 

e simpels, o homem - cada homem - tem um conhecimento global, imediato 

e indubitável da união da alma e do corpo, tanto na sua dimensão de união 

ontológica, como na de união funcional/operatória: "aqueles que nunca 

filosofam, e que não se servem senão dos seus sentidos, nao duvidam de modo 

algum de que a alma mova o corpo, nem de que o corpo aja sobre a alma; mas 

eles consideram um e outro como uma só coisa, isto é eles concebem a sua 

união" (173). 

Mesmo nas Meditações, quando Descartes apresenta uma fundamentação 
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teórica da validade gnosiológica da sua representação da união da alma e 

do corpo (174), ele não estabelece uma fundamentação teórica da possibilidade 

desta união, em conformidade com as condições postas pela natureza de cada 

um dos seres-componentes desta mesma união. 0 que Descartes aí apresenta 

é uma fundamentação da função de fonte de conhecimento gnosiologicamente 

válido, atribuída à natureza particular do homem, enquanto esta lhe desvela 

a união da alma e do corpo humano. Mas através desta fundamentação de uma 

fonte de conhecimento gnosiologicamente válida, Descartes confere 

explicitamente uma garantia, admitida por ele como suficiente, de validade 

gnosiológica à sua representação da união da alma e do corpo humano, sem 

no entanto resolver o problema da possibilidade desta união, que resulta 

da natureza dos componentes desta mesma união. 

Por sua vez, a invocação da natureza da alma humana, como factor 

constituinte (e explicativo) das relações de integração funcional/operatória 

da alma e do corpo humano (175), aparece posta no discurso cartesiano como 

um axioma, sem qualquer fundamentação teórica do seu conteúdo 

funcional/operatório (aliás este conteúdo não é analiticamente descrito), 

mas ele é teoricamente empregue sem nenhuma restrição relativamente â sua 

consistência gnosiológica e ontológica. A consistência ontológica atribuída 

ao conteúdo da natureza da alma humana - inclusive a sua dimensão 

funcional/operatória - é fundamentada na natureza mesma de Deus, através 

da Criação. Todavia atribuir uma consistência ontológica a um conteúdo 

funcional/operatório, sem o ter analiticamente determinado enquanto tal, 

nao é de modo algum fundamentá-lo teoricamente. 

Nestas condições conclui-se pela conformidade da constituição da 

representação cartesiana da união da alma e do corpo, relativamente ao 

componente da "condição constituinte hipotética" em causa nesta unidade 

de investigação, no que naquela constituição é homólogo deste componente 

(hipotético). 
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D. O componente da condição constituinte hipotética em causa enunciado 

na alínea d) do § 1.2.2./J. da exposição do modelo teórico (176) e o seu 

homólogo na constituição da representação cartesiana da união da alma e 

do corpo, integrada na representação cartesiana do homem. 

Dado, por um lado, o conteúdo do componente da "condição constituinte 

hipotética" em causa e, por outro lado, o facto de que as representações 

consideradas neste momento de investigação como objecto de verificação -

as que são constituídas por Descartes segundo o procedimento metodológico 

designado no modelo teórico por prática sincretizante - se reduzem ã 

representação cartesiana da união da alma e do corpo nas suas duas dimensões 

de relação de integração ontológica e de relação de integração 

funcional/operatória, a presente unidade de investigação consistirá em 

verificar se as condições constituintes daquela representação cartesiana 

determinam necessariamente a irracionalidade daquela mesma representação 

cartesiana, isto é se a tornam necessariamente resistente a ser concebida 

segundo a forma geral operatória de um sujeito razão. 

Posta nestes termos a questão a resolver e tendo em conta os resultados 

já obtidos no decurso da presente investigação - nomeadamente no § 2.7. 

da presente exposição (177) - aparece como metodologicamente suficiente, 

para a resolução daquela questão, a invocação destes resultados. 

Assim, em conformidade com estes mesmos resultados, as condições segundo 

as quais Descartes concebe os "contributos" da alma e do corpo humano -

nomeadamente o "contributo" da alma - para a constituição da união da 

alma e do corpo humano (nas suas duas dimensões de relação de integração 

ontológica e de relação de integração funcional/operatória) tornam a 

representação cartesiana daquela união (e as representações daquelas suas 

duas dimensões) definitivamente resistente a ser concebida segundo a forma 

geral operatória de um sujeito razão e, por conseguinte, necessariamente 
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irracional, em função das suas condições constituintes. 

Assim, conclui-se pela conformidade da constituição da representação 

cartesiana da união da alma e do corpo relativamente ao componente da 

"condição constituinte hipotética" em causa nesta unidade processual de 

investigação, no que naquela constituição é homólogo deste componente 

(hipotético). 

2.10. A condição constituinte hipotética enunciada no § 1.2.2./L. da 

exposição do modelo teórico (178) e a sua homóloga na constituição da 

representação cartesiana da união da alma e do corpo, integrada na 

representação cartesiana do homem. 

A "condição constituinte hipotética" em causa nesta unidade processual 

de investigação determina/explicita uma situação constituinte de direito 

- de legitimidadepratico-teórica - respeitante a um componente processual 

(um procedimento metodológico) de uma construção teórica (a constituição 

da representação RU, posta pelo modelo teórico), situação de direito essa 

que é determinada em função do conjunto das condições constituintes gerais 

fundamentais daquela mesma construção teórica. Pois, segundo o seu conteúdo, 

a "condição constituinte hipotética" em causa determina/exprime a 

legitimidade pratico-teórica dos caracteres funcionais do componente do 

modelo teórico da presente investigação, designado por "artifício teórico 

AT", legitimidade pratico-teórica que é determinada em função do conjunto 

das condições constituintes gerais, admitidas no mesmo modelo teórico como 

determinantes fundamentais da construção teórica onde este "artifício teórico 

AT" se insere, como seu componente processual. 

Se se tiver simultaneamente em conta: 

- o conteúdo da "condição constituinte hipotética" em causa nesta unidade 
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processual de investigação tal como ele acaba de ser caracterizado 

nomeadamente a sua redução a uma determinação/explicitação de 

uma situação de direito, ou legitimidade prático-teórica de um 

conjunto de caracteres (funcionais) de um dado componente de uma 

construção teórica, determinada em função das condições constituintes 

gerais fundamentais desta mesma construção teórica (e por conseguinte 

também daquele componente, enquanto parte desta construção teórica); 

- a coincidência do conteúdo das condições constituintes fundamentais 

em função das quais se estabelece a situação de direito ou de 

legitimidade prático-teórica acabada de referir, com os conteúdos 

dos componentes do modelo teórico geral da presente investigação, 

designados respectivamente por "princípio constituinte geral 

(hipotético) do pensamento filosófico de Descartes" (179) e por 

"condições constituintes gerais dadas da representação cartesiana 

da união da alma e do corpo, integrada na representação cartesiana 

do homem - determinação hipotética" (180); 

- os resultados anteriormente obtidos na presente investigação, 

respeitantes à conformidade da constituição da representação 

cartesiana da união da alma e do corpo com os componentes do modelo 

teórico geral da presente investigação, invocados pela formulação 

da condição constituinte hipotética em causa nesta unidade de 

investigação - nomeadamente as condições constituintes gerais 

fundamentais, acima referidas (respeitantes ã constituição da 

construção teórica onde se dá o "artifício teórico AT") (181) e os 

caracteres do "artificio teórico AT" (182) 

tiram-se as seguintes conclusões em ordem ao objectivo da presente unidade 

processual de investigação: 

a) a verificação da conformidade do conteúdo da "condição constituinte 
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hipotética" em causa nesta unidade processual de investigação, com o que 

na constituição da representação cartesiana da união da alma e do corpo 

é homólogo deste conteúdo, já foi indirectamente efectuada no decurso da 

presente investigação. Esta verificação deu-se através da verificação da 

conformidade (acima referida) da constituição da representação cartesiana 

da união da alma e do corpo com os componentes do modelo teórico geral da 

presente investigação, invocados na formulação da condição constituinte 

hipotética em causa nesta unidade de investigação. 0 facto de que aquela 

verificação foi já indirectamente efectuada torna-se manifesto se se tiver 

em conta, em primeiro lugar, que a situação de direito, ou de legitimidade 

pratico-teórica, em que consiste o núcleo essencial da "condição constituinte 

hipotética" em causa, é um conjunto de relações cujas identidades respectivas 

nao dependem senão das identidades dos seus membros (que são, por um lado, 

as diversas condições constituintes gerais fundamentais da construção teórica 

em que se dá o "artifício teórico AT" e, por outro lado, os caracteres 

funcionais deste artifício) e, em segundo lugar, que a conformidade de cada 

um dos referidos membros daquelas relações, com o seu homólogo na constituição 

da representação cartesiana da união da alma e do corpo, foi já garantida 

no decurso da presente investigação, como acima se referiu; 

b) não é possível efectuar a verificação da conformidade da constituição 

da representação cartesiana da união da alma e do corpo, com o conteúdo da "con 

dição constituinte hipotética" em causa nesta unidade processual de investigação, 

apoiada por uma simples observação do componente daquela constituição, 

homólogo desta "condição constituinte hipotética", visto que uma situação 

constituinte de direito, ou de legitimidade pratico-teórica de uma construção 

teórica - ou de uma sua parte - t determinada em função das condições 

constituintes gerais que põem a identidade, ou natureza, desta construção 

teórica, nao é objecto de uma apreensão imediata por simples observação, 

em consequência da sua própria natureza. A apreensão gnosiológica de uma tal 
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situação constituinte de direito, ou de legitimidade pratico-teõrica não 

pode ser efectuada (em consequência da sua natureza) senão por dedução, 

fundamentada no conhecimento das identidades respectivas do legitimador 

(as condições constituintes gerais da construção teórica em causa) e do(s) 

legitimado(s) (a construção teórica em causa e/ou uma sua parte, no caso 

presente: os caracteres funcionais do "artifício teórico AT"). Assim, a 

verificação da conformidade da constituição da representação cartesiana 

da união da alma e do corpo, com o conteúdo da "condição constituinte 

hipotética" em causa, não poderá ser efectuada por um procedimento 

metodológico formalmente diferente daquele que foi praticado na presente 

investigação (e acima assinalado); 

c) é metodologicamente legítimo atribuir o conteúdo da "condição 

constituinte hipotética" em causa nesta unidade processual de investigação 

à constituição da representação cartesiana da união da alma e do corpo, 

sem recorrer a quaisquer outros procedimentos metodológicos e, assim, poderá 

aquele conteúdo ser integrado no conteúdo da conclusão da presente 

investigação. 



N O T A S 

A enumeração das "condições gerais deduzidas (hipoteticamente) relativas 
ã constituição da representação cartesiana da união da alma e do corpo" 
encontra-se supra, II, 1.2.2., p.p. 107-123. 

Em consequência da extensão da formulação dos enunciados das condições 
constituintes hipotéticas em causa neste momento de investigação e 
nos seguintes, estes enunciados - tal como na unidade processual 
da investigação anterior - não serão reproduzidos no decurso da 
presente unidade processual de investigação, remetendo-se o leitor 
para as suas exposições originais. No que respeita â "condição 
constituinte hipotética" em causa neste momento de investigação, cf., 
ib., II, 1.2.2., A. e B., p.p. 107-108. Reunem-se aqui numa mesma 
unidade processual de investigação duas "condições constituintes 
hipotéticas" componentes do modelo teórico, em consequência das suas 
naturezas serem complementares. 

Cf. supra, IV, 1.5./A., p.p.468-469. 

A verificação dàVíorma geral operatória dos sujeitos de conhecimento 
implicados respectivamente pela constituição da representação cartesiana 
do homem e pelo modelo teórico desta investigação foi já efectuada 
no decurso desta mesma investigação. - cf. supra, IV, 1.2. p.p.442-458, 
nomeadamente no § A., p.p.444-453. 
Traduz-se "fort bien" por "rectamente", apoiado no texto da versão 
latina das Meditações, onde Descartes emprega "recte-1 (cf. 
Meditationes, VI, AT VII ., p.78) pois o termo português "rectamente" 
implica simultaneamente a ideia de "imediatamente" e de 
"perfeitamente/com razão". Aliás é esta a tradução feita (sobre a versão 
latina das Meditações) por Gustavo Fraga, in Descartes, Meditações 
sobre a Filosofia Primeira, Trad, de G. Fraga, Coimbra, Livr. Almedina, 
1985, p.207. 

Cf. Méd., VI, AT, IX-1, p.62 (sublinhados por nós). 

Cf. ib., p.68 (sublinhados por nós). 

Cf. ib., (sublinhados por nós). Esta ideia de unidade/homogeneidade 
do espírito está já patente nas Regras para a Direcção do Espírito 
(Cf., Regi., XII, Éd.Alquié, I, p.p.140-141). 
Sobre a unidade/homogeneidade da alma humana - cf. supra, IV, 1.5., 
p.468. 
Cf. Méd., II, AT, IX-1, p.22 e Méd., III, ib., p.27. 

Cf. Méd., VI, ib., p.68. 

"Toutes les opérations de la volonté, de l'entendement, de 
l'imagination, et des sens, sont des pensées" (Rép., II, ib., 124; 
passagem de conteúdo equivalente em Princ.,I, 9, AT, IX-2, p.28). 

"Vouloir, entendre, imaginer, sentir, etc., ne sont que des diverses 
façons de penser, qui appartiennent toutes a l'âme" (a Mersenne, fim 
de Maio de 1637, AM, I, p.351 - sublinhados por nós). 

As passagens da obra cartasiana identificadas nas seis notas 
imediatemente anteriores desta exposição são exemplos da admissão 
de "determinações operatórias" diferenciadas relativamente ao núcleo 
de ser/alma humana. 
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14. Cf. supra, IV, 1.5., p.p.468 e ib., 2.1., A., p.p.489-490. 

15. De entre as várias passagens da obra de Descartes onde a alma humana 
aparece determinada como uma coisa que pensa, sem qualquer determinação 
analítica da sua constituição interna, referimos aqui uma por parecer 
contrariar de algum modo esta constante: "je ne suis donc, précisément 
parlant, qu'une chose qui pense, un esprit, un entendement ou une raison 
[ou segundo a versão latina das Meditações "mens, sive animus, sive 
intellectus, sive ratio - cf. AT, VII, p.27] [...]. Or je suis une 
chose vraie, et vraiment existante; mais quelle chose? Je l'ai dit: 
une chose qui pense" (Méd., II, AT, IX-1, p.21 - sublinhados por nós). 
Todavia a constituição interna das coisas dotadas da faculdade de pensar 
nao aparece analiticamente determinada, mesmo quando Descartes reafirma, 
nas III Respostas ãs Objecgões contra as Meditações, a existência daquelas 
coisas (cf. Rép., III, AT, IX-1, p.135). 0 que ele determinará de 
modo analítico, na sequencia imediata da passagem em causa das 
Meditações - através de uma enumeração de formas específicas de pensar 

e' somente a operatividade daquela(s) coisa(s) que pensa (cf. Méd., 
II, AT, XI-1, p.22 e Méd., III, ib., p.27). 

16. São testemunhos da enumeração .feita por Descartes de formas de pensar: 
a passagem da carta a Mersenne, fim de Maio de 1637, AM, I, p.351 
(passagem transcrita supra, nota 12; Méd., II^T,IX-1, p.22; Méd., III, 
ib., p.27 (passagens assinaladas na nota anterior). 

17. As descrições/explicações cartesianas do conhecimento e das deliberações 
da vontade são exemplos da ausência de uma identificação analítica 
de relações constituintes na alma humana, enquanto substância e na 
realização da sua função de fundamento ontológico e operatório de 
"determinações operatórias" que nela são admitidas por Descartes. 0 
que nestas descrições/explicações aparece de algum modo analiticamente 
determinado, ao nível da alma humana, relativamente àquelas 
"determinações operatórias", são ainda unidades (ou determinações) 
operatórias e resultantes destas unidades (ou determinações), em 
combinações reguladas segundo constantes mais ou menos bem definidas. 
No entanto nao aparece nunca, em tais descrições/explicações, nenhuma 
identificação analítica precisa do contributo da alma mesma, enquanto 
substância, para a realização daquelas "determinações operatórias'.' 
Quanto a esta ausência de identificação analítica nas 
descrições/explicações cartesianas da constituição do conhecimento, 
as Regras para a Direcção do Espírito são um testemunho claro. Quanto 
ã mesma ausência nas descrições/explicações cartesianas das Deliberações 
da vontade, a IV Meditação e os textos cartesianos já invocados e/ou 
transcritos no decurso desta exposição (cf. supra, 111,1»1.,p.p.439-
-442 são testemunhos claros). 

18. A passagem das Meditações que a seguir se ref ere é um exemplo claro 
do auto-conhecimento imediato efectuado pela alma humana das 
"determinações operatórias" que nela ocorrem e do apoio de 
termos/conceitos de uso corrente, para a constituição da representação 
cartesiana das "determinações operatórias", que Descartes admite 
relativamente a alma humana: "il est besoin de rappeler et détourner 
son esprit de cette façon de concevoir [par l'imagination], afin qu'il 
puisse lui-même reconnaître bien distinctement sa nature". 
"Mais qu'est-ce donc que je suis? Une chose qui pense. Qu'est-ce qu'une 
chose qui pense? C'est-à-dire une chose qui doute, qui conçoit, qui 
affirme, qui nie, qui veut, qui ne veut pas, qui imagine aussi et 
qui sent" (Méd. II, AT, XI-1, p.22 - sublinhados por nós). 
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19. Cf. Tr. Horn., AT, XI, p.143 (sublinhados por nós). 
Outros exemplos do mesmo uso do conceito de natureza da alma, como 
factor determinante d& identidade das "determinações operatórias" nela 
realizadas: "il faut penser que notre âme est de telle nature que la 
force des mouvements, qui se trouvent dans les endroits du cerveau 
d'où viennent les petits filets des nerfs optiques, lui fait avoir 
le sentiment de la lumière" (Dioptrique, VI,AT,VI,p. 130 - sublinhados 
por nós); "on peut aussi prouver fort aisément que notre âme est de 
telle nature que les seuls mouvements qui se font dans le corps sont 
suffisants pour lui faire avoir toutes sortes de pensées" (Princ.,IV,197, 
AT, IX-2, p.315 - sublinhados por nós). 

20. "Le mouvement qu'ils [les petits fils des nerfs] causeront dans le 
cerveau donnera occasion à l'âme [...] d'avoir le sentiment de la 
douleur" (Tr. Hom., AT, XI. p.144 - sublinhados por nós)4 
A mesma forma de se exprimir aparece noutras passagens da obra de 
Descartes, de que se dá como exemplo o final do IV Discurso da Dióptrica 
- cf. Dioptrique, IV, AT, VI, p.114. 

21. "Si plusieurs de ces petits filets [des nerfs] sont tirés ensemble 
également, ils feront sentir à l'âme ..." (Tr. Hom., AT, XI, p. 144 
- sublinhados por nós). 

22. Cf. supra, II, 1.2.2., A. e C , p.p.107 e 108-112. Reunem-se aqui 
numa mesma unidade de investigação duas "condições constituintes 
hipotéticas" componentes do modelo teórico,, em consequência das suas 
naturezas serem complementares. 

23. Para o enunciado das condições constituintes dadas relativamente ã 
constituição da região C do objecto H, cf. supra, II, 1.2.1., E., 
P- 106. para a verificação destas condições constituintes, 
relativamente ã constituição da representação cartesiana do corpo 
humano, cf. Ib., IV, 1.5., B., p.p.469-473. 

24. "De la description des corps inanimés et des plantes je passai à celle 
des animaux, et particulièrement à celle des hommes. Mais pour ce que 
je n'avais pas encore assez de connaissances pour en parler du même 
style que du reste, c'est-à-dire en démontrant les effets par les 
causes, et faisant voir de quelles semences et en quelle façon la nature 
les doit produire, je me contenterai de supposer [...]" (Disc. Méth. 
V, AT, VI, p.45 - sublinhados por nós). Um outro testemunho directo 
de nao ter sido por Descartes atingido o nível gnosiológico da dedução 
na construção da representação do homem: cf. Descr. Corps. Hum., AT, 
XI, p.277. As carências de conhecimento são igualmente invocadas nos 
Princípios ^ da Filosofia, como causa da insuficiente elaboração da 
representação do homem - cf., Princ. IV, 188, AT, IX-2, p.p.309-310. 
Alias no Tratado do Mundo, no capítulo onde Descartes faz a sua 
exposição sobre as leis da natureza, ele faz também este aviso ao seu 
leitor: "je ne vous promets pas de mettre ici des demonstrations exactes 
de toutes les choses que je dirai" (Monde, AT, XI, p.48). 

25. A representação cartesiana do corpo humano, na sua forma acabada 
segundo os testemunhos cartesianos, não realiza efectivamente todas 
as possibilidades teóricas dos princípios que a determinam: não 
apresenta sequer quantificações exactas e em muitos casos nem traçados 
geométricos precisa e claramente determinados, salvo raras excepções. 
No entanto aqueles princípios estão pressupostos naquela forma acabada 
e determinam-na. 
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26. Cf. supra, II, 1.2.2., C , p.p.108-112. 

27. Cf. id. 

28. Cf. ib., II, C , a), p.108. 

29. Cf. id. 

30. Cf. Tr. Hom. AT, XI, p.202. 

31. Cf. ib., p.p.121-130 e Descr. Corps Hum., AT, XI, p.p.228-252. 

32. Cf. supra, II, 1.2.2., C , b), p.p.108-109. 

33. Cf. ib., IV, 1.5., B., b), p.p.469-470. 

34. Cf. Règl., XII, Éd.Alquié, I, p.144. 

35. Cf. supra, IV, 2.2., B., p.p.496-497. 

36. Cf. ib., IV, 2. nota 24, p.566. 

37. Os ^principais testemunhos das descrições/explicações cartesianas da 
visão: Tr. Hom., AT, XI, p.p. 151 e segs.; Dioptrique, V e VI,AT,VI 
p.p.114-147; Météores, VIII e IX, ib., p.p.325-354. 

38. Esta determinação geral das posições da glândula pineal e das alterações 
de figura, no interior da concavidade do cérebro onde aquela glândula 
se situa, pelas condições fundamentais da representação geométrica 
do espaço é testemunhada por todas as descrições/explicações 
cartesianas daquelas posições e alterações da figura. 0 Tratado do 
Homem é um testemunho particularmente claro daquela determinação geral, 
nomeadamente na sua segunda metade - Monde, AT, XI, p.p.165 e segs. 

39. Cf. supra, II, 1.2.2., C , c) e f), p._109 e 110-111, respectivamente. 
Reunem-se nesta unidade de verificação duas "condições constituintes 
hipotéticas", dada a equivalência destas condições hipotéticas no que 
toca ao conteúdo da unidade de verificação imediatamente anterior e 
aqui ^ invocada como meio de verificação destas mesmas condições 
hipotéticas. 

40. Cf. supra, II, 1.2.2., C , d), p.p.109-110. 

41. A exposição cartesiana das leis da natureza pode ver-se em: Monde, 
AT, XI, p.p.36-48 e Princ, II, 37 e segs., AT, IX-2, p.p.84 e segs. 
Um testemunho, entre muitos outros mais ou menos directos nos textos 
de Descartes, da representação do funcionamento do corpo humano em 
conformidade^ com as leis gerais dos corpos em movimento: "d'autant 
que les artères qui les y portent [les plus vives, les plus fortes, 
et les plus subtiles parties du sang], sont celles qui viennent du 
coeur le plus en ligne droite de toutes, et que, comme vous savez, 
tous les corps qui se meuvent tendent chacun, autant qu'il est possible, 
à continuer leur mouvement en ligne droite" (Tr. Hom., AT, XI, p.128 
- sublinhados pos nós). 

42. Esta afirmação de anterioridade da determinação geral da matéria pelas 
leis da natureza (e uma identificação da natureza com a matéria), 
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relativamente ãs descrições/explicações do funcionamento do corpo humano 
fundamenta-se no seguinte: a exposição cartesiana que constitui o 
Tratado do Homem é antecedida e pressupõe o Tratado do Mundo; da notícia 
sobre o conteúdo do primeiro destes Tratados, na V parte do Discurso 
do Método é precedida por uma referência â admissão daquelas leis 
gerais, impilcando-as na representação do corpo humano (cf. Disc. 
Méth., V, AT, VI, p.41); a Descrição do Corpo Humano pressupõe os 
Princípios da Filosofia (cf., Descr. Corps. Hum., AT, XI, p.p.248, 255, 
281). 

43. "Ces esprits, étant comme un vent ou une flamme très subtile, ne peuvent 
manquer de couleur très promptement d'un muscule dans l'autre, sitôt 
qu'ils trouvent quelque passage; encore qu'il n'y a aucune autre 
puissance qui les y porte, que la seule inclination qu'ils ont à 
continuer leur mouvement, suivant les lois de la nature" (Tr. Hom. , 
AT, XI, p. 137 - sublinhados por nós); cf. também Descr. Corps Hum., 
AT, XI, p.279. 

44. Cf. supra, II, 1.2.2. C , e), p.p.110. 

45. Cf. Med. V, AT, IX-1, p.50; cf. também supra, IV, 1.5., p.p.469-470. 

46. "Ce qui est susceptible de plus et de moins [...] est compris sous 
le nom de grandeur" (Regl. XIV, Éd. Alquié, I, p. 169, sublinhados por 
nós). 
0 contexto em que se insere a passagem acabada de transcrever testemunha 
a importância atribuída por Descartes ã grandeza em geral, para a 
constituição do conhecimento da verdade. 

47. Cf. a exposição cartesiana das leis da natureza no Tratado do Mundo 
(cf., Monde, AT, XI, p.p.36-48) - nomeadamente a segunda "lei" (ib., 
p.p.41-42) - e nos Princípios de Filosofia (Princ, II, 36 e segs., 
AT, IX-2, p.p.83 e segs.) - nomeadamente a terceira "lei" (ib., 40, 
e segs., p.p.86 e segs.). Transcreve-se aqui um fraguemento da exposição 
cartesiana desta terceira "lei" como testemunho da importância atribuída 
por Descartes às relações de quantidade entre forças: "La troisième 
loi que je remarque en la nature, est que, si un corps qui se meut et 
qui en rencontre un autre, a moins de force, pour continuer de se 
mouvoir en ligne droite, que cet autre pour lui résister, il perd sa 
détermination sans rien perdre de son mouvement; et que, s'il a plus 
de force, il meut avec soi cet autre corps, et perd autant de son 
mouvement qu'il lui donne" (ib., 40., p.p.86-87 - sublinhados por nós). 

48. "On doit juger de la quantité de cette force [la force dont un corps 
agit contre un autre corps ou résiste à son action] par la grandeur 
du corps où elle est, et de la superficie selon laquelle ce corps est 
séparé d'un autre, et aussi par la vitesse du mouvement, et les façons 
contraires dont plusieurs divers corps se rencontrent" (ib., art. 43, 
p.88 - sublinhados por nós). No que respeita ao conceito cartesiano 
de velocidade, cf. Regi. XIV, Alquié, I, p.178. 

49. Os testemunhos da prática da quantificação aproximativa são muito 
frequentes e claramente manifestos em todos os escritos de Descartes 
sobre o corpo humano, tornando-se aqui inútil a sua documentação 
comprovativa. Alguns exemplos do início do Tratado do Homem: "fort 
promptement", "fort chaudes", "peu a peu", "plus subtiles", "plus 
agitées", "petits trous", "la petitesse de ces trous" - cf. Tr. Hom., 
AT, XI, p.p.121-122. 
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50. Cf., supra, II, 1.2.2., C , g), p.111. 

51. Sobre os testemunhos directos de Descartes de que ele não atingiu o 
nível gnosiológico das demonstrações na constituição da sua 
representação do corpo humano, cf. ib., 2., nota 24, p.566. 

52. Cf. ib., 1.5., B., c), p.p.470-471. 

53. Cf. Descr. Corps Hum., AT, XI, p.224. A criação do corpo humano por 
Deus> segundo as condições constituintes gerais da Criação do "novo 
Mundo" cartesiano, é directamente afirmada logo na abertura do Tratado 
do Homem, (cf. Tr. Horn., AT, XI, p.p.119-120), e reposta na notícia 
sobre este texto na V parte do Discurso do Método (cf. Disc. Méth. 
V, AT, VI, p.p.42 e 45-46). 

54. Quanto à estabilidade da Criação, no "novo mundo" cartesiano, cf. 
Monde, AT, XI, p.p.37-38 e Princ, II, 53-37, AT, IX-2, p.p.83-84. 
Quanto ã racionalidade (e também ã estabilidade) daquele "novo mundo" 
Descartes faz a sua afirmação de modo directo e claro: "je me 
contenterai de vous avertir, qu'outre les trois lois que j*ai expliquées 
[les lois de la Nature] je n'en veux point supposer d'autres, que celles 
qui ^suivent infailliblement de ces vérités éternelles, sur qui les 
Mathématiciens ont accoutumé d'appuyer leurs plus certaines et plus 
evidentes démonstrations: ces vérités, dis-je, suivant lesquelles Dieu 
même nous a enseigné qu'il avait disposé toutes choses en nombre, en 
poids et en mesure: et dont la connaissance est si naturelle à nos 
ames, que nous ne saurions ne les pas juger infaillibles, lors que 
nous les concevons distinctement; ni douter que, si Dieu avait créé 
plusieurs Mondes elles ne fussent en tous aussi véritables qu'en 
celui-ci. De sorte que ceux qui sauront suffisamment examiner les 
conséquences de ces vérités et de nos régies, pourront connaître les 
effets par leurs causes; et pour m'expliqua ^ ^ ^ ^ o A* I'£ C C 1 C > 
pourront avoir des démonstrations à Priori: de tout ce qui peut être 
produit en ce nouveau Monde". "Et afin qu'il n'y ait point d'exception 
qui en empêche, nous ajouterons, s'il vous plait, à nos suppositions, 
?ue Dieu n y fera jamais aucun miracle, et que les Intelligences, ou 
i£s Ames raisonables, que nous y pourrons supposer ci-apris, n'y 
troubleront en aucune façon le cours ordinaire de la Nature" (Mondëf 
AT, XI, p.p. 47-48 - subordinados por nós). 

55. A cada função do corpo humano-máquina do homem do novo mundo cartesiano 
corresponde^ uma "de nos fonctions qui peuvent être imaginées procéder 
de la matière; et ne dépendre que de la disposition des organes" (cf., 
Tr. _Hom., AT, XI, p.120 - sublinhados por nós). A enumeração destas 
funções pode ver-se no final deste mesmo escrito cartesiano (cf., ib., 
p.p.201-202). São casos de resultantes insuficientemente determinadas 
em termos operatórios a afirmação cartesiana de movimentos instituídos 
pela natureza (pajra produzir na alma dados efeitos), em regiões do 
cérebro, ou na glândula pineal, sem que estes sejam determinados com 
o rigor que a geometria e a mecânica, aqui implícitas, o permitem (cf. 
Dioptrique, VI, AT, VI, p.p.130, 134-135,137; Pass,1,36, AT, XI, p.357). 

56. Sao frequentíssimas as_ afirmações directas de Descartes pondo a 
identidade de cada função do corpo humano em dependência da disposição 
dos orgaos que participam na realização destas funções. É um exemplo 
dos testemunhos cartesianos desta dependência, a passagem do Tratado 
do Homem transcrita na nota precedente. Recorda-se aqui que, no decurso 
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de todo este escrito cartesiano, são frequentes as referências ã 
disposição das partes de cada órgão do corpo humano, enquanto factor 
determinante da resultante da função aí em causa. 

57. Cf. supra, II, 1.2.2., C , h), p.p.111-112. 

58. Cf. ib., IV, 2.2.A. e segs. p.p.495-507. 

59. Cf. Tr. Horn., AT, XI, p.120 (sublinhados por nós). 

60. Cf. supra, IV, 1.5., B., (p.p.469-473), 2.2.A., e segs., (p.p.495-507). 

61. Cf. ib., II, 1.2.2., C , i), p.112. 

62. Cf. ib., IV, 2.2., A., e segs., p.p.495-507. 

63. Cf. id. 

64. Cf. id. 

65. Cf. ib., IV, 2.2., F., p.p.505-507. 

66. Cf. id. 

67. Cf. ib., IV, 2.2., H., p.p.509-511. 

68. Cf. ib., IV, 2., nota 24, p.566. 

69. Cf. ib., II, 1.2.2., D., p.112. 

70. Cf. ib., IV, 1.5., 2.1., 2.2., p.p.466-473, 487-491 e 492-511,respectiva
mente. 

71. Cf. ib., IV., 1.5., A., p.p.468-469 e 2.1., p.p.487-491. 

72. Cf. ib., IV., 1.5., B., p.p.469-473 e 2.2., p.p.492-511. 
73. Cf. id. 

74. Na sequência da presente investigação, assinalar-se-ão casos específicos 
desta dificuldade, nomeadamente nas unidades de investigação 
correspondentes ã verificação dos §§ 1.2.2., H., e 1.2.2., I, do modelo 
teórico empregue. 

75. Cf. supra, II, 1.2.2., E., p.p.112-113. 

76. Cf. ib., IV, 1.3., p.p. 458-463. 

77. Cf. ib., IV, 1.5., A., p.p. 468-469 (relativamente ã homologia 
entre o modelo a e a representação cartesiana da alma humana) e 
1.5., B., p.p.569-573 (relativamente ã homologia entre o modelo £ e a re
presentação cartesiana do corpo humano). 

78. Cf. ib., IV, 1.5., p.p.468 e 469 em relação ao modelo a e ao modelo c, 
respectivamente. 

79. Cf. ib., 2.3., p.p.511-514. 

80. Cf. ib., II, 1.2.2., F., p.p. 113-114. 
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Cf. ib., IV, 1.5., A. e B., p.p.568-573. 

Cf. ib., Introd., 1.2., A., p.p. 30-31. 

Cf. Disc. Mêth., V, AT, VI, p.59 (sublinhados por nós); passagem 
homóloga: Med., VI, AT, IX-1, p.64. 

Cf. supra, IV, 2.4., p.p.514-515. 

Cf. ib., IV, 1.3., p.p.458-463. 

Cf. ib., IV, 1.4., p.p.464-466. 

Cf. ib., IV, 1.5., p.p.469 e 473 (respectivamente em relação a alma e ao 
corpo humano). 
Cf. Tr. Horn., AT, XI, p.p.131-143. Aliás Descartes recusa em relação 
ao homem qualquer alma vegetativa (cf. ib.,p-202 e Disc. Meth., V, 
AT, VI, p.46) 

Cf. Tr. Hom., AT, XI, p.120 (sublinhados por nós). 

Cf. supra, IV, 2.5., p.517. 

Cf. Disc. Méth., IV, AT, VI, nomeadamente p.p.32-33. 

"J'avais décrit, après cela [la description du corps humain] l'âme 
raisonnable, et fait voir qu'elle ne peut aucunement être tirée de 
la puissance de la matière ainsi que les autres choses dont j'avais 
parlé, mais qu'elle doit expressément être créée' (ib., V, AT, VI, p.59). 

"il ne suffit pas qu'elle [l'âme raisonable] soit logé dans le corps 
humain ainsi qu'un pilote en son navire, sinon peut-être pour mouvoir 
ses membres, mais qu'il est besoin qu'elle soit jointe et unie plus 
étroitement avec lui, pour avoir outre cela des sentiments et des 
appétits semblables aux nôtres, et ainsi composer un vrai homme" (id.). 
Nas Meditações a união da alma e do corpo humano aparece afirmada e 
fundamentada quase nos mesmos termos que na passagem acabada de 
transcrever do Discurso do Método (cf. Med., VI, AT, IX-1, p.64) 
pressupondo também as representações cartesianas da alma e do corpo 
humano, e a consequente distinção dos seus objectos, embora não seja 
aqui invocada a insuficiência destas representações para, por si sós, 
representarem o ser-dado através da representação pré-teórica, isto 
é o verdadeiro homem, ou o homem que se nos assemelha. Deve ter-se 
em conta, todavia, que nesta passagem das Meditações não está 
directamente em causa a constituição de uma representação teórica 
daquele ser-dado, mas sim a resolução de um problema gnosiológico -
que aliás é posto a partir deste mesmo ser-dado: a validade e limites 
do conhecimento sensorial. 
Deve no entanto ter-se ainda em conta que Descartes, nas suas Respostas 
ãs IV Objecções, afirma que a sua representação da união da alma e 
do corpo, tal como ela aparece na VI Meditação (a passagem acima 
referida), supera a insuficiência das suas representações da alma e 
do corpo humano para representar o homem: "il m'a semblé que j'avais 
pris garde assez soigneusement à ce que personne ne peut pour cela 
penser que l'homme n'est rien qu'un esprit usant ou se servant du 
corps". 
"Car, dans la même sixième Méditation, où j'ai parlé de la distinction 
de l'esprit d'avec le corps, j'ai aussi montré qu'il lui est 
substantiellement uni" (Rep.IV., AT, IX-1, p.p.176-177). 
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94. Cf. a Regius, Janeiro 1642, AM, V, p.p.134-135. 

95. Cf. Tr. Horn., AT, XI, p.120. 

96. Cf. supra, II, 1.2.2., G., p.p.114-115. 

97. Cf. Disc, Méth., V, AT, VI, p.59. 

98. Cf. Méd., VI, AT, IX-1, p.64. 

99. Cf. Tr. Horn., AT, XI, p.120. 

100. Cf. a Elisabeth, 21/5/1643 e 28/6/1643, AM, V, p.p.289-292 e 322-325, 
respectivamente. 

101. Cf. a Elisabeth, 21/5/1643, AM, V, p.290. 

102. Cf. id. 

103. Cf. a Elisabeth, 28/6/1643, AM, V, p.322. 

104. "Y ayant deux choses en l'ame humaine, desquelles dépend toute la 
connaissance que nous pouvons avoir de sa nature, l'une desquelles 
est qu'elle pense, l'autre, qu'étant unie au corps, elle peut agir 
et pâtir avec lui; je n'ai quasi rien dit de cette dernière, et me 
suis seulement étudié à faire bien entendre la première, à cause que 
mon principal dessein était de prouver la distinciton qui est entre 
l'âme et le corps; à quoi celle-ci seulement a pu servir, et l'autre 
y aurait été nuisible" (À Elisabeth, 21/5/1643, AM, V, p.p.289-290 
- sublinhados por nós). 

105. "Ne me semblant pas que l'esprit humain soit capable de concevoir bien 
distinctement, et en même temps, la distinction d'entre l'âme et le 
corps, et leur union; à cause qu'il faut, pour cela les concevoir comme 
une seule chose, et ensemble les concevoir comme deux, ce qui se 
contrairie" (à Elisabeth, 28/6/1643, AM, V, p.324). 

106. Cf. supra, II, 1.2.2., H., p.p.115-116. 

107. Cf. ib., IV, 1.5.; 2.1.; 2.2., p.p.468-473, 487-491 e 492-511, respecti vãmente. 
108. Cf. ib., IV, 2.1. e 2.2., p.p. 487-491 e 492-511, respectivamente. 

109. Cf. ib., IV, 2.1., p.p.487-491. 

110. Cf. ib., IV, 2.2., p.p.492-511. 

111. Cf. ib., Introd., 1.2., A. e C , p.p.30 e 32-33, respectivamente. 

112. Cf. ib., IV, 2.2., p.p.492-511. 

113. Cf. ib., IV, 1.5., A. e 2.1., p.p.468-469 e 487-491, respectivamente. 
114. Três passagens da obra de Descartes onde ele procura superar as 

dificuldades de conceber a união da alma e do corpo enquanto relação 
de integração ontológica destes componentes do homem: Rép., IV, AT, 
IX-1, p.p.170-179; Rép. VI, ib., p.p.225-228; a Regius, meados de 
Dezembro de 1641, AM, V, p.p.85-88; a Regius, Janeiro 1642, ib., p.p.111 
-140 (nomeadamente p.p.112-113 e 133-135). 
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115. As cartas de Descartes ã princesa Isabel de 21/5/1643 e 28/6/1643 (Cf., 
AM, V, p.p.289-292 e 322-325) e mesmo a sua carta a Arnauld de 29/7/1648 
(cf., AM, VIII, nomeadamente p.p.76-77) são testemunhos importantes 
das tentativas de Descartes para superar as dificuldades postas pela 
sua representação da união da alma e do corpo enquanto relação de 
integração funcional/operatória. 

116. Cf. supra, Introd., 1.2., p.p.33-36. 

117. A invocação feita por Descartes da natureza da alma humana, como 
determinante da diversificação dos "contributos" desta para a realização 
das suas relações funcionais/operatórias com o corpo humano, não permite 
constituir uma representação analítica de tais "contributos". Pois, 
como já anteriormente se referiu (cf., supra, IV, 2.1., B., 
p. 491 aquela natureza da alma é também posta por Descartes 
como um todo, apesar da complexidade operatória que lhe é implicitamente 
atribuída. 

118. "Selon les autres diverses façons qu'ils [les petits filets qui 
composent la moelle des nerfs qui ouvrent les entrées des pores qui 
sont en la superficie intérieure du cerveau] seront mus, ils lui [à 
l'âme] feront sentir toutes les autres qualités qui appartiennent à 
l'attouchement en général, comme l'humidité, la sécheresse, la pesenteur 
et semblables" (Tr. Horn., AT, XI, p.p.144-145) ; "quand Dieu unira una 
âme raisonnable à cette machine [...] [il] la fera de telle nature, 
que selon les diverses façons que les entrées des pores qui sont en 
la superficie intérieure de ce cerveau seront ouvertes par entremise 
des nerfs, elle aura divers sentiments" (ib., p.143 - sublinhados por 
nos). Esta determinação global dos "contributos" da alma é muito 
frequente nas descrições/explicações cartesianas dos fenómenos 
sensoriais e das paixões da alma. 

119. Cf. Pass. I, 41 e 43, AT, XI, p.p.359-360 e 361. 

120. Cf. supra, IV, 2.2., p.p.492-511. 

121. Cf. ib., Introd., 1.2., p.p.31-38. 

122. Cf. ib., IV, 2.7., p.527. 

123. Cf. ib., IV, 2.7., A., p.p.525; 526; 528; 529-530. 

124. Considera-se como textos cartesianos nucleares sobre a representação 
cartesiana da união da alma e do corpo humano as passagens do Discurso 
do Método e das Meditações onde Descartes afirma aquela união e sustenta 
que ela tem de ser mais estreita que a de um piloto com o seu navio 
- cf. Disc. Méth., V, AT, VI, p.59; Méd., VI, AT, IX-1, p.64. 

125. Alguns textos complementares sobre a representação cartesiana da união 
da alma e do corpo humano já foram identificados no decurso desta 
unidade processual de investigação. Todavia encontram-se referências 
mais completas na Introdução da presente exposição (cf. supra, Introd., 
1.2., nomeadamente p.p.32-37. 

126. Descartes não afirma de modo directo que as relações de causalidade 
que admite entre a alma e o corpo e entre este e a alma sejam reguladas 
por constantes formais. No entanto,o modo de se exprimir manifesta tais 
constantes - umas instituídas pela natureza, outras adquiridas por cada 
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homem no decurso da sua vida - como um pressuposto da sua 
representação daquelas relações: Alguns exemplos: "pensez qu'ils [les 
petits filets qui composent la moelle des nerfs de la langue] peuvent 
être mus en quatre diverses façons, par les parties des sels, des eaux 
aigres, des eaux communes, et des eaux-de-vie [...] et ainsi qu'ils 
peuvent faire sentir à l'âme quatre sortes de goûts différents" (Monde, 
AT, XI, p.p. 145-146 - sublinhados por nós); "lorsque le sang qui va 
dans le coeur est plus pur et plus subtil, et s'y embrase plus 
fecilement qu'à l'ordinaire, il dispose le petit nerf qui y est, en 
la façon qui est requise pour causer le sentiment de la joie; et en 
celle qui est requise pour causer le sentiment de la tristesse, quand 
ce sang a des qualités toutes contraires" (ib., p.p.164-165 _-
sublinhados por nós, excepto as palavras "joie" e "tristesse" que estão 
em itálico no texto cartesiano); "que chaque volonté est naturellement 
jointe à quelque mouvement de la glande; mais que, par industrie ou 
par habitude, on la peut joindre à d'autres" (Pass., I, 44 (título), 
AT, XI, p.361 sublinhados por nós); "encore que chaque mouvement de 
la glande semble avoir été joint par la nature à chacune de nos pensées 
dès le commencement de notre vie, on les peut toutefois joindre à 
d'autres par l'habitude [...]• H e s t utile aussi de savoir qu'encore 
que les mouvements, tant de la glande que des esprits et du cerveau, 
qui représenter à l'âme certains objets, soient naturellement joints 
avec ceux qui excitent en elle certaines passions, ils peuvent toutefois 
par habitude en être séparés et joints à d'autres fort différents, 
et même que cette habitude peut être acquise par une seule action et 
ne requiert point un long usage" (ib., I, 50, p.p.368-369); "laquelle 
[la partie du cerveau où s'exerce le sens commun], toutes les fois 
qu'elle est disposée de même façon, fait sentir la même chose â 
l'esprit" (Méd., VI, AT, IX-1, p.69 - sublinhados por nós). 

127. Cf. supra, II, 1.2.2., I, p.p.116-118. 
128. A verificação de uma situação constituinte de resistência no objecto 

da representação cartesiana da união da alma e do corpo, homóloga da 
resistência do objecto hipotético da representação RU, já foi efectuada 
- cf. supra, IV, 2.7., p.p.523-533. 

129. A verificação da presença na constituição da representação cartesiana 
da união da alma e do corpo, de uma situação constituinte homóloga 
da determinação hipotética em causa foi ja efectuada na presente 
investigação, quando da verificação da determinação constituinte da 
repersentação cartesiana do homem em geral, por um factor homólogo 
do componente prático do princípio constituinte P - cf. supra, IV, 
1.2., p.p.444-453. 

130. Cf. supra, IV, 2.7., p.p.523-533 (nomeadamente os seus §§ B. e C , p.p. 
530-533). 

131. Cf. id., 

132. Cf. Disc. Méth., V, AT, VI, p.59 (sublinhados por nós). 

133. "La nature m'enseigne aussi par ces sentiments de douleur, de faim, 
de soif, etc., que je ne suis pas seulement logé dans mon corps, [...] 
mais, outre cela je lui suis conjoint très étroitement et tellement 
confondu et mêlé que je compose un seul tout avec lui" (Med., VI, AT, 
IX-1, p.64 - sublinhados por nós). 
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134. A passagem das Meditações transcrita na nota anterior é precedida pela 
seguinte determinação do conceito de "natureza" de um sujeito do 
conhecimento: "il n'y a point de doute que tout ce que la nature 
m'̂ enseigne contient quelque vérité. Car par la nature, condérée en 
général, je n'entends maintenant autre chose que Dieu même, ou bien 
l'ordre et la disposition que Dieu a établi dans les choses créées. 
Et par ma nature en particulier, je n'entends autre chose que la 
complexion ou l'assemblage de toutes les choses que Dieu m'a données" 
(cf. id. - sublinhados por nós). Esta passagem é precedida, por sua 
vez,^ de uma fundamentação explicita, na natureza mesma de Deus, da 
função gnosiolôgica que Descartes aí atribui ã "natureza" do sujeito 
de conhecimento (cf., ib., p.p.63-64). 

135. Cf. a Elisabeth, 21/5/1643, AM, V, p.p.289-290 e a Elisabeth, 
28/6/1643, ib., p.324 (passagens transcritas supra, IV, 2., notas 104 
e 105, p.572> 

136. Cf. supra, Introd. 1.2., p.p.38-39. 

137. Cf. a Descartes (d'Elisabeth), 6-16/5/1643, AM, V, p.p.287-288; a 
Elisabeth 21/5/1643; ib., p.p.289-292; a Descartes (d'Elisabeth), 
10-20/6/1643, ib., p.p.315-317; a Elisabeth, 28/6/1643, ib., 
p.p.322-325; a Descartes (d'Elisabeth), 1/7/1643, ib., VII, p.1-2. 

138. Cf. a Descartes (d'Elisabeth), 1/7/1643, ib., VI, p.p.1-2. 

139. Cf. a Elisabeth, 21/5/1643, ib., V, p.291 (sublinhados por nós). Uma 
outra passagem desta mesma carta à princesa Isabel, onde a origem destas 
"noções", ou ideias primitivas e simples" é - ainda que indirectamente 

reportada ã constituição da alma, por Criação: "elle [la notion 
de la force dont l'âme agit dans le corps] nous a été donnée pour 
concevoir la façon dont l'âme meut le corps" (ib., p.292, sublinhados 
por nós). 

140. Cf. a Elisabeth, 28/6/1643, ib., p.324 (a passagem em causa desta 
carta foi transcrita supra, IV, 2., nota 105, p.572. 

141. "Ne me semblant pas que l'esprit humain soit capable de concevoir bien 
distinctement, et en même temps, la distinction d'entre l'âme et le 
c o rP s et l e u r union; à cause qu il faut, pour cela, les concevoir comme 
une seule chose, et ensemble les concevoir comme deux, ce qui se 
contrarie" (a Elisabeth, 28/06/1643, AM, V, p.324 - sublinhados por 
nos) . 

142. Cf. ib., p.p.322-323. Cinco anos mais tarde, em carta a Arnauld, 
testemunha as mesmas posições que nesta carta à princesa Isabel: "que 
1 esprit, qui est incorporel, puisse faire mouvoir le corps, il n'y 
a ni raisonnement ni comparaison tirée des autres choses qui nous le 
puisse apprendre; mais [néanmoins nous n'en pouvons douter, puisque] 
des experiences trop certaines et trop évidentes nous le font connaître 
tous les jours [manifestement]" (cf. a Arnauld, 29/7/1648, AM, VIII, 
p.76). 

143. Cf. a Elisabeth, 21/5/1643, AM, V, p.290 (sublinhados por nós). 

144. Cf. a Elisabeth, 28/6/1643, ib., p.p.322-323 (sublinhados por nós); 
cf. também o fragmento da carta de Descartes a Arnauld, transcrita 
supra, IV, 2., nota 142, p.575. 
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145. Esta função gnosiológica da representação cartesiana da união da alma 
e do corpo já foi referida na presente investigação - cf. supra, IV, 
1.2., A . ,p.p.451-453; esta função gnosiológica e a que acima se referiu 
relativamente ao "artifício teórico" em causa, aparecem claramente 
manifestas nos testemunhos cartesianos referidos no decurso desta 
unidade de exposição (IV, 2.8.,/A., e B.). 

146. A. Recorda-se aqui a caracterização gnosiológica feita por Descartes 
do seu conhecimento da união da alma e do corpo: as coisas que pertencem 
à união da alma e do corpo só obscuramente se conhecem pelo entendimento 
só, ou mesmo pelo entendimento auxiliado pela imaginação (cf. ã 
Elisabeth, 28/6/1643, AM, V, p.p.322-323); conceber conjuntamente a 
união da alma e do corpo com cada um dos seus componentes, admitidos 
estes tal como eles sao determinados pelas suas respectivas 
representações, postas pelo mesmo conjunto teórico onde a representação 
daquela união se insere, produz contradição (cf. ib., 324); as coisas 
que pertencem â união da alma e do corpo conhecem-se muito claramente 
pelos sentidos (cf. ib., p.323). 
B. Recordam-se aqui algumas das determinações constituintes 
fundamentais, postas pela opção metodológica de Descartes: "Si dans 
la série des objets de recherche il s'en présente un dont notre 
entendement ne puisse acquérir une intuition satisfaisante ["satis 
bene intueri", no original latino], il faut s'arrêter là: on ne doit 
point examiner ceux qui suivent, mais se dispenser d'une peine 
superflue" (Règl., VIII - título -, Éd. Alquié, I, p.114 - sublinhados 
por nós); "par intuition j'entends, non point le témoignage instable 
des sens, ni le jugement trompeur de l'imagination [...], mais une 
représentation, qui est le fait de l'intelligence pure et atteintive, 
représentation si facile et si distincte qu'il ne subsiste aucun doute 
sur ce que l'on comprend; ou bien, ce qui revient au même, une 
représentation qui est le fait de l'intelligence pure et atteintive, 
qui naît de la seule lumière de la raison" (ib., III, p.87 - sublinhados 
por nós, excepto a palavra intuition, que vem em itálico, tanto na 
tradução usada, como no original latino). 

147. Cf. a Regius, meados de Dezembro 1641, AM, V, p.p.85-88; a Regius, 
Janeiro de 1642, ib., p.p.111-138. 

148. Cf. supra, Introd., 1.2., p. 30; ib., IV, 2.5., p.519. 

149. Cf. Rép., IV, AT, IX-1, p.p.170-179. 

150. Cf. ib., p.76. 

151. Cf. supra, IV, 1.2., A., p.p. 444-453. 

152. Sao testemunhos cartesianos das dificuldade e insuficiência em causa, 
a correspondência trocada entre Descartes e a princesa Isabel já 
referida neste parágrafo (o conjunto de cartas identificadas supra, 
IV, 2., nota 137, p.575 das quais foram transcritas passagens 
no decurso deste mesmo parágrafo ( 2.8.); no que respeita nomeadamente 
à insuficiência em causa, cf supra, IV, 2.5., p.p. 515-520. 

153. Cf. supra, II, 1.2.2., J., ,p. 118. 

154. Cf. id. 
155. Cf. ib., IV, 2.7., p.p. 523-533 (nomeadamente 2.7., C , p.p.532-533. 
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156. Cf. ib., II, 1.2.2., J., p.118. 

157. Sobre as naturezas gerais respectivamente da alma e do corpo humano, 
segundo Descartes, cf. ib., IV., 1.5., p.p.469-473. 

158. Reportamo-nos aqui aos testemunhos cartesianos invocados supra, IV, 
2.7., e 2.8., p.p. 469-473. De entre estes testemunhos destacamos 
nomeadamente o Disc. Méth., V, AT, VI, p.59; Méd., VI, AT, IX-1, p.64 
e as cartas ã princesa Isabel identificadas supra, IV, 2., nota 137. 
p.575. 

159. Sobre a determinação da relação de integração ontológica da alma e do 
corpo humano como unidade por composição e respectivos testemunhos 
cartesianos, cf. supra, IV, 2.7., A., p.p.526-528. 

160. Sobre as limitações da determinação da relação de integração ontológica 
da alma e do corpo humano, enquanto unidade (substancial) por 
composição, cf. supra, IV, 2.7., A., p.p.526-528. 

161. Sobre a determinação cartesiana da relação de integração 
funcional/operatória da alma e do corpo, cf. ib., IV, 2.7., A., p.p.528-
-530. 

162. Sobre o conceito de natureza da alma e sobre os movimentos da glândula 
pineal, como fundamentos constituintes e explicativos das relações 
de integração funcional/operatória da alma e do corpo, cf.id. 

163. Sobre o uso feito por Descartes da noção primitiva e simples da união 
da alma e do corpo e da natureza particular do homem para fundamentar 
o conhecimento daquela união, e identificar os respectivos testemunhos 
cartesianos, cf. ib., IV, 2.8., p.p.537-541. 

164. Cf. ib., IV, 2.9., p.p. 549-551 e 551-552, respectivamente. 

165. Cf. ib., II, 1.2.2., J., p.118. 

166. Sobre o uso, na constituição da representação cartesiana da união da 
alma e do corpo, dos conceitos aqui referidos, sobre a sua 
caracterização gnosiológica e sobre os respectivos testemunhos 
cartesianos, cf. supra, IV, 2.9. A., p.p.552-554. 

167. Cf. ib., II, 1.2.2., J., p. 118. 

168. Cf. ib., IV, 2.9., A., p.p.549-555. 

169. Cf. id., (nomeadamente p.p. 549-551). 

170. Cf. ib., IV, nomeadamente 2.7. e 2.8., p.p. 523-548 

171. Cf. ib., IV, 2.8., A., p.p.534-541. 

172. Cf. a Elisabeth, 21/5/1643, AM, V, p.291. 

173. Cf. a Elisabeth, 28/6/1643, AM, V, p.323 (sublinhados por nós). 

174. Sobre a fundamentação teórica da validade gnosiológica da 
representação cartesiana da união da alma e do corpo nas Meditações 
- inclusive a identificação dos testemunhos cartesianos respectivos 
- Cf. supra, IV 2.8., A.p.p. 537-538. 
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175. Sobre a invocação da natureza da alma como factor da relação de 
integração funcional/operatória da alma e do corpo (e respectivos 
testemunhos cartesianos) - Cf. supra, IV, 2.7.A., p.p.528-529. 

176. Cf. ib., II, 1.2.2., J., p.p.118. 

177. Cf. ib., IV, 2.7., p.p.523-533 (nomeadamente o seu § C , p.p.532-533). 

178. Cf. ib., II, 1.2.2., L., p.p.118-123. 

179. Cf. ib., II, 1.1., p.p.103-104. 

180. Cf. ib., II, 1.2.1, p.p.105-106. 
181. Cf. ib., IV, 1., p.p.438-485. 
182. Cf. ib., IV, 2.9., p.p.549-560. 

* 
* * 



3. A OBJECTIVIDADE PRATICO-TEÕRICA DA REPRESENTAÇÃO CARTESIANA 

DA UNIÃO DA ALMA E DO CORPO: 

C O N C L U S Ã O 



Tendo em conta: 

a) Os objectivos da unidade processual de investigação que corresponde 

à IV Parte da presente exposição, inclusive a ambivalência destes objectivos 

e o seu significado constituinte relativo (1): 

- determinar/garantir a objectividade teórica da constituição da 

representação cartesiana da união da alma e do corpo, em função do 

modelo teórico geral da presente investigação, ou mais exactamente 

do principio P (objectivo principal); 

- avaliar a "objectividade factual" dos componentes do modelo teórico 

geral da presente investigação designados por "condições gerais dadas" 

e "condições gerais deduzidas" relativas ã constituição da 

representação cartesiana da união da alma e do corpo, integrada na 

representação cartesiana do homem (2); 

b) os resultados obtidos no decurso da unidade processual de investigação 

a que corresponde a IV Parte da presente exposição, nomeadamente: 

- no que respeita ao grau de conformidade da constituição da 

representação cartesiana da união da alma e do corpo, integrada na 

representação cartesiana do homem, com o componente do modelo teórico 

da presente investigação designado por "condições dadas relativas 
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à constituição da representação cartesiana da união da alma e do 

corpo": a constatação de uma conformidade dominante em alto grau 

daquela constituição com estas condições gerais dadas (3). Pois só 

nas constituições das representações cartesianas da alma e da união 

da alma e do corpo se manifestam ocorrências de não-conformidade 

de facto com as determinações constituintes postas pelo princípio 

P (isto é com as determinações constituintes que são postas pelo 

seu componente gnosiológico) (4) e Descartes nao reconhece mesmo 

aquelas ocorrências de não-conformidade enquanto tais; 

no que respeita ao grau de conformidade da constituição da 

representação cartesiana da união da alma e do corpo, integrada na 

representação cartesiana do homem, com o componente do modelo teórico 

geral da presente investigação, designado por "condições gerais 

deduzidas, relativas ã constituição da representação cartesiana da 

união da alma e do corpo": a constatação de uma conformidade geral 

daquela constituição com estas condições gerais deduzidas (5). Pois, 

mesmo as ocorrências assinaladas de nao-conf ormidade completa entre 

elementos do componente aqui em causa do modelo teórico geral desta 

investigação e os seus homólogos na constituição da representação 

cartesiana do corpo humano (6), aparecem como resultantes do grau 

atingido pela elaboração efectuada por Descartes desta representação 

e nao como consequências de qualquer opção metodológica/constituinte 

divergente dos referidos elementos do componente em causa do modelo 

teórico desta investigação. 

De entre os elementos abrangidos pela conformidade geral deste 

componente do modelo teórico com a constituição da representação 

cartesiana da união da alma e do corpo,destacam-se aqui em particular 
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os que sao expressos nos §§ I. e L. da sua exposição (7). Pois, por 

um lado, a conformidade da constituição da representação cartesiana 

da união da alma e do corpo com o primeiro daqueles elementos 

manifesta, relativamente a esta constituição, uma combinação de 

factores práticos e teóricos que põe uma necessidade 

pratico-teórica - do uso metodológico de um artifício teórico nesta 

mesma constituição (e na constituição da representação cartesiana 

do homem) e, por outro lado, a conformidade da constituição da mesma 

representação cartesiana, com o segundo dos referidos elementos 

(expresso no § L.) do componente em causa do modelo teórico, manifesta 

a legitimidade pratico-teórica da opção metodológica de Descartes, 

homóloga do componente do modelo teórico designado por "artifício 

teórico AT" (8), relativa ã constituição mesma daquela representação 

cartesiana 

conclui-se: 

a) no que respeita ao objectivo principal da presente unidade 

processual de investigação: a representação cartesiana da união da alma 

e do corpo, integrada na representação cartesiana do homem, apresenta 

efectivamente uma objectividade pratico-teórica em função das suas próprias 

condições constituintes (admitidas por Descartes). Pois, tendo-se verificado 

em primeiro lugar - que as condições constituintes admitidas por 

Descartes para a constituição da representação em causa são conformes (ou 

equivalentes do ponto de vista constituinte) ao componente do modelo teórico 

geral da presente investigação designado por "condições gerais dadas, 

relativas ã constituição da representação cartesiana da união da alma e 

do corpo", considerando-se nestas "condições constituintes" não só o conteúdo 

de cada uma delas por si, mas também as relações que elas põem entre os 

seus "condicionados" (no que respeita a estas relaçõesdestaca-se o facto de que 
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o princípio P (com os seus dois componentes prático e gnosiológico) I um 

conjunto de determinações constituintes (em relação ã actividade de um 

sujeito) e de que os restantes elementos daquelas "condições constituintes" 

são condições da realização destas mesmas determinações constituintes; em 

segundo lugar - que aquela mesma representação cartesiana (da união da 

alma e do corpo) se constitui em conformidade com um (outro) componente 

do mesmo modelo teórico, que foi deduzido em coerência funcional completa 

e em tensão máxima possível para uma coerência lógica/conceptual, a partir 

do primeiro dos dois componentes do modelo teórico em causa acabados de 

referir (as "condições gerais dadas relativas ã constituição da representação 

cartesiana da união da alma e do corpo", considerando nestas "condições" 

as relações constituintes acima mencionadas que elas põem entre os seus 

"condicionados"), reconhece-se que a representação cartesiana da união da 

alma e do corpo se constituiu segundo os dois tipos de coerência acima 

referidos e, por conseguinte, com uma objectividade prático-teórica (diz-se 

"prático-teórica" esta objectividade, dadas,por um lado, as naturezas prática 

e gnosiológica das condições constituintes da representação cartesiana em 

causa e, por outro lado, a prioridade constituinte reconhecida àquelas 

condições práticas, relativamente às gnosiológicas); 

b) no que respeita ao objectivo secundário da presente unidade processual 

de investigação: os componentes do modelo teórico geral da presente 

investigação, designados por "condições gerais dadas" e por "condições gerais 

deduzidas" relativas ã constituição da representação cartesiana da união 

da alma e do corpo apresentam objectividade factual em relação ã 

constituição da representação cartesiana da união da alma e do corpo, 

integrada na representação cartesiana do homem (ou mais exactamente em 

relação aos componentes desta constituição que lhes são homólogos). Pois, no de 

curso desta unidade processual de investigação verificou-se que aqueles componentes 



584 

do modelo teórico apresentam uma conformidade dominante em alto grau com 

os componentes da constituição daquela mesma representação cartesiana e 

só não se conclui por uma conformidade perfeita, porque se manifestaram 

algumas ocorrências de nao-conformidade, nas constituições das representações 

cartesianas da alma e da união da alma e do corpo, mas estas ocorrências 

de não-conformidade não são consideradas enquanto tais por Descartes, como 

acima se referiu (9). 



N O T A S 

1. Cf. supra, IV, 0., A., p.p.429-433 (nomeadamente p.p.431-432). 

2. O enunciado destas "condições" encontra-se supra, II, 1.2.1., 
p.p.105-106 e 1.2.2., p.p.107-123. 

3. Cf. supra, IV, 1., p.p.438-485. 

4. Cf. ib., IV, 1.2., B., p.p.453-457. 

5. Cf. ib., IV, 2., p.p.486-578. 

6. Cf. ib., IV, 2.2., p.p.492-511 (nomeadamente p.p.509-511). 

7. Cf. ib., IV, 2.8. e 2.10., p.p.534-548 e 560-563, respectivamente. 

8. Para a descrição deste "artifício teórico AT", cf. ib., II, 1.2.2., 
J., p.118; para a avaliação do grau de conformidade da constituição 
da representação cartesiana da união da alma e do corpo com este 
elemento do modelo teórico cf. ib., IV, 2.9., p.p.549-560. 

9. Cf. ib., IV, 3., p.581. 

* 



C O I C L D S À O 



Tendo em conta: 

a) que o problema a resolver pela presente investigação se delimitou 

em termos operatórios na Introdução a esta exposição como sendo a 

determinação de uma razão suficiente para a constituição apresentada pela 

representação cartesiana da união da alma e do corpo nos testemunhos de 

Descartes (1); 

b) que esta "razão" para ser suficiente, em relação ã função que lhe 

é atribuída na presente investigação, terá de superar as insuficiências 

constituintes com que a representação cartesiana da união da alma e do corpo 

se apresentou ao sujeito de conhecimento constituinte desta mesma 

investigação; inclusive ela terá de fundamentar as ocorrências -

reconhecidas por este sujeito - de nao-conformidade da constituição da 

representação cartesiana em causa com princípios e regras fundamentais que 

determinam de direito esta mesma constituição, segundo as condições 

constituintes/metodológicas gerais do conjunto teórico onde ela se dá (2). 

Dito de outro modo, aquela "razão" terá de ser suficiente para determinar 

em geral o uso daqueles princípios e regras, que são os princípios e regras 

metodológicas fundamentais da constituição do pensamento filosófico de 

Descartes (3); 

c) que a constituição da representação cartesiana da união da alma e 
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do corpo - inclusive os seus caracteres gnosiológicos/insuficiências 

constituintes acabadas de referir - se dá em coerência funcional e em 

tensão máxima possível para uma coerência lógica/conceptual (em 

objectividade prático-teórica), em função de um conjunto de condições 

constituintes (admitidas por Descartes) equivalente do ponto de vista 

constituinte ao componente do modelo teórico da presente investigação 

designado por "condições gerais dadas relativas ã constituição da 

representação cartesiana da união da alma e do corpo", considerando-se nestas 

"condições gerais" não só o conteúdo de cada uma delas, mas também as 

relações que elas põem entre os seus "condicionados": o princípio P e um 

conjunto de determinações constituintes (práticas e gnosiológicas) da 

actividade de um sujeito e as restantes "condições gerais" são condições 

da realização destas mesmas determinações constituintes postas pelo princípio 

P (4). A extensão das duas formas de coerência acima referidas da 

constituição da representação cartesiana da união da alma e do corpo aos 

caracteres gnosiológicos desta representação, consideradas como 

"insuficiências constituintes", torna-se claramente manifesta se se tiver 

em conta - em primeiro lugar - que a integração constituinte acabada 

de referir do princípio P com as restantes "condições gerais dadas relativas 

ã constituição da representação cartesiana da união da alma e do corpo", 

corresponde o componente do modelo teórico geral da presente investigação 

designado por "condições gerais deduzidas relativas à constituição da 

representação cartesiana da união da alma e do corpo"; em segundo lugar 

que este componente do modelo teórico, enquanto hipótese, explicita 

directamente uma coerência funcional e uma tensão máxima possível para uma 

coerência lógica/conceptual na constituição dos referidos caracteres 

gnosiológicos da representação cartesiana em causa (5); em terceiro lugar 

que foi verificado no decurso da presente investigação, que esta mesma 

representação cartesiana se constituiu em conformidade com o componente 
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em causa do modelo teórico (isto é as "condições gerais deduzidas" acima 

referidas) (6) 

conclui-se: 

a) o princípio P e os restantes elementos do componente do modelo teórico 

da presente investigação designado por "condições gerais dadas da 

constituição da representação cartesiana da união da alma e do corpo", quando 

integrados nas relações constituintes acabadas de referir (na alínea c)) 

e expressas pelo componente do modelo teórico designado por "condições gerais 

deduzidas da constituição da representação cartesiana da união da alma e 

do corpo", apresentam-se como uma razão suficiente da constituição da 

representação cartesiana da união da alma e do corpo, inclusiva dos seus 

caracteres gnosiológicos considerados como "insuficiências constituintes", 

segundo a delimitação do problema da presente investigação (7); 

b) (consequentemente)estas "insuficiências constituintes" com que aqueles 

caracteres gnosiológicos se apresentaram ao sujeito de conhecimento 

constituinte da presente investigação aparecem, enquanto tais, superadas 

em função das condições constituintes admitidas por Descartes em relação 

à constituição da representação da união da alma e do corpo, homólogas do 

princípio P e dos restantes elementos do componente do modelo teórico 

designado por "condições gerais dadas relativas â constituição da 

representação cartesiana da união da alma e do corpo". Pois, não só algumas 

daquelas condições constituintes admitidas por Descartes para a realização 

da representação cartesiana em causa, homólogas dos "restantes elementos" 

acabados de referir do componente também acabado de referir do modelo 

teórico, aparecem como uma razão/fundamento da não-realização perfeita dos 
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princípios e regras metodológicas que de direito determinam em geral a 

constituição daquela mesma representação cartesiana em todos os seus 

caracteres (8), mas também as determinações constituintes, admitidas por 

Descartes para a constituição da mesma representação (e do seu pensamento 

filosófico em geral), homólogas das determinações constituintes postas pelo 

princípio P, põem condições gerais definidoras da realização daqueles 

princípios e regras metodológicas, ao porem como sobredeterminante desta 

realização - através das determinações constituintes homólogas do 

componente prático do princípio P - uma função prática a efectuar pela 

sua resultante (isto é a resultante da realização dos mesmos princípios 

e regras metodológicas) (9). Este sobredeterminante aparece assim como um 

factor que em função de determinações práticas, regula em geral (do exterior) 

o uso daqueles mesmos princípios e regras metodológicas; 

c) a "razão suficiente" acima referida (na alínea a)) da constituição 

da representação cartesiana da união da alma e do corpo e dos seus caracteres 

gnosiológicos inicialmente considerados como insuficiências constituintes 

pelo sujeito de conhecimento constituinte da presente investigação, é -

pela sua própria natureza e conteúdo - somente suficiente para aquela 

função a partir do(s) nível(eis) constituinte(s) definido(s) pela admissão, 

efectuada por Descartes, de componentes fundamentais do seu pensamento 

filosófico em geral e da sua representação do homem, homólogos do componente 

do modelo teórico desta investigação, designado por "condições gerais dadas 

relativas ã representação cartesiana da união da alma e do corpo, integrada 

na representação cartesiana do homem" - nomeadamente a partir da admissão 

por Descartes das determinações constituintes gerais do seu pensamento 

filosófico, homólogas do princípio P e da admissão (por Descartes) de 

elementos constituintes das suas representações dos dois componentes capitais 

que admite no homem (a alma e o corpo), homólogos dos elementos daquele 
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mesmo componente do modelo teórico em causa, designados por "modelo a" e 

"modelo c". 

A "razão suficiente" da opção de Descartes por tais elementos capitais 

do seu pensamento filosófico em geral e da sua representação do homem em 

particular nao foi ainda objecto da presente investigação até este momento 

da sua elaboração, mas sê-lo-á (projecta-se) numa sua próxima fase. Esta 

desenvolver-se-á em conformidade com as opções epistemológicas e 

metodológicas fundamentais desta mesma investigação, apresentadas nas I 

e II Partes da presente exposição. 

* * 



N O T A S 

1. Cf. supra, Introd., 1.3., p.p.39-45 (nomeadamente p.p.43-45). 

2. Cf. ib., Introd., 1.2. e 1.3., p.p.29-4$" (nomeadamente p.p.39-42). 
Como se trata aqui de insuficiências constituintes de um objecto (a 
constituição da representação cartesiana em causa, tal como ela se 
apresenta a um sujeito de conhecimento) para um sujeito de conhecimento, 
aquelas insuficiências são simultaneamente função do conteúdo da 
representação que este mesmo sujeito de conhecimento se faz daquele 
objecto e da sua própria natureza operatória. Assim, na Introdução 
desta exposição, ao delimitar-se o problema a resolver na presente 
investigação, não só foi determinada a representação que o sujeito 
de conhecimento constituinte desta investigação se faz do "objecto" 
daquele problema, mas também a natureza operatória deste mesmo sujeito 
- cf. ib., Introd., 1.1., p.p.28-29. 

3. Cf. ib., 1.3., p.p.43-45. 

4. Cf. ib., IV, p.p.427-585, nomeadamente ib., IV, 3., p.p.579-5jjt (mais 
precisamente p.p.582-583 - alínea a)). 

5. Cf. nomeadamente os §§ I. e L. da exposição deste componente do modelo 
teórico: ib., II, 1.2.2., p.p.116-123. 

6. Cf. ib., IV, 2., p.p.486-578. 

7. Cf. ib., Introd., 1.2. e 1.3., p.p.29-39 e 39-45 (nomeadamente 
p.p.39-42). 

8. As principais condições constituintes admitidas por Descartes que 
aparecem como razão/fundamento da não-realização perfeita dos princípios 
e regras metodológicas em causa são as que no decurso da presente 
investigação se manifestaram homólogas dos seguintes elementos do seu 
modelo teórico: unidade ontológica do objecto H; modelo a e modelo 
c (cf. supra, II, 1.2.1., C , e E., p.p. 105-106). 

9. Sobre o conteúdo do componente prático do princípio P, cf. ib., II, 
1.1., p.p.103-104; sobre uma ocorrência da sua intervenção legitimadora 
de um uso irregular dos referidos princípios e regras metodológicos, 
cf. ib., II, 1.2.2., I., J. e L., p.p.116-123 e IV, 2.8., 2.9. e 2.10., 
p.p.534-548; 549-560; 560-563, respectivamente. 

* 
* * 



R E S U M O A M A L l T I C O 

(por capítulos) 



I l í R O D P Ç Ã O 

A DETERMINAÇÃO PE UM PROBLEMA (p.p.26-48). 

Qualquer problema é simultaneamente função da natureza de um ser-sujeito 
e da natureza de um ser-objecto. 

0 ser-sujeito do problema a resolver através da presente investigação 
poe-se como um sujeito-razão; o seu ser-objecto I a representação cartesiana 
da união da alma e do corpo, enquanto esta representação aparece àquele 
sujeito violando princípios e regras que de direito determinam a sua 
constituição, isto é violando princípios e regras metodológicas fundamentais 
da constituição do pensamento filosófico de Descartes. 

Esta representação cartesiana aparece assim privada de relações 
constituintes/explicativas e/ou compreensivas suficientes para a 
determinarem, segundo as condições postas pela natureza do ser-sujeito 
constituinte da presente investigação. Deste modo ela aparece a este mesmo 
sujeito como um ser-obstáculo ã sua realização. Assim, ou ele suspende a 
sua realização relativamente a ela, ser-obstáculo, ou procura encontrar 
um fundamento suficiente, não só para elafconsiderada em si mesma, mas também 
para a situação constituinte em que ela se lhe dá. Isto é procura encontrar 
uma razão suficiente para o conteúdo daquela representação cartesiana e para 
a violação acima referida, o que implica, dada a natureza daquela violação, 
que aquele fundamento/razão suficiente seja um determinante geral do uso 
dos princípios e regras metodológicos fundamentais da constituição do 
pensamento filosófico de Descartes. 



I P A R T E 

OPÇÕES EPISTEMOLÓGICAS E METODOLÓGICAS 

1. CONSTITUIÇÃO GERAL E LIMITES DO OBJECTO OPERATÓRIO DA PRESENTE 
INVESTIGAÇÃO (p.p.50-56). 

Dada a natureza do problema e resolver - nomeadamente a necessidade 
teórica de encontrar um determinante geral do uso dos princípio e regras 
metodológicas da constituição do pensamento filosófico de Descartes - e 
dada a aparente presença de um princípio geral constituinte da totalidade 
deste pensamento filosófico, nao coincidente com aqueles princípios e regras 
metodológicos,, fez-se a opção metodológica de admitir, como hipótese, que 
o pensamento filosófico de Descartes constitui um todo funcionalmente 
unificado, cuja unidade funcional se constitua/exprima em função 
de um princípio que satiafaça as condições acima enunciadas em relação ao 
determinante geral procurado. 

Em consequincia da admissão desta hipótese, o objecto operatório da 
presente investigação torna-se muito mais vasto, compreendendo agora a 
totalidade da constituição do pensamento filosófico de Descartes (para que 
se efectue a verificação da referida hipótese) . 

2. UMA TEORIA GERAL INTEGRADORA DO OBJECTO OPERATÕRIO DA PRESENTE INVESTIGAÇÃO 

(p.p.57-84). 

A opção metodológica geral acima enunciada põe a necessidade 
(metodológica) da constituição de uma representação teórica do objecto a 
conhecer. 

Segundo a mesma opção metodológica, a necessidade a determinar na 
constituição da referida representação teórica radica, em última instância, 
no princípio constituinte geral admitido relativamente a esta constituição. 

Este princípio aparece ali sem qualquer fundamento, tanto no que respeita 
ao seu conteúdo, como ã função constituinte que lhe é atribuída. 

A representação teórica, que tal princípio fundamente, aparece assim 
contingente e isolada dos restantes componentes do real. 

Esta situação supera-se se se construir, ou invocar um conhecimento 
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teórico (uma teoria geral) de uma região do real, que integre o objecto da 
representação em causa. 

Optou-se por fazer coincidir esta região do real com a constituição 
da obra cultural em geral, concebida esta constituição como uma determinação 
especifica da actividade humana. Por conseguinte, a teoria geral a usar será 
uma teoria geral da constituição da obra cultural. 

Quanto ã proveniência e conteúdo desta teoria, fez-se a opção de invocar 
as linhas gerais fundamentais da teoria geral proposta por Lucien Goldmann 
relativamente a constituição da obra cultural, sem no entanto se fazer a 
sua reprodução fiel integral. 

Desta teoria destaca-se aqui: 

a) uma obra cultural é a resultante da elaboração e/ou expressão, 
efectuada por um sujeito individual, de um alto grau de coerência funcional 
do conteúdo de uma representação geral do mundo, originalmente produzida 
por um sujeito colectivo/classe social; 

b) o constituinte imediato de uma obra cultural é uma unidade operatória 
de actividade humana determinada; 

c) o conhecimento teórico da constituição de uma obra cultural implica 
o conhecimento teórico (uma teoria geral) das condições gerais da 
determinabilidade da actividade humana; 

d) a actividade humana (segundo a teoria geral aqui invocada) tende 
predominantemente a realizar-se com coerência funcional; 

e) os esquemas de pensamento/conhecimento/acção de um sujeito, num dado 
momento da sua existência, são função das suas relações anteriores com o 
mundo exterior; 

f) a actividade humana realizada de modo original na sua globalidade 
por um sujeito, para a conservação e o desenvolvimento do seu ser, determina, 
de modo dominante e segundo a sua identidade/originalidade, a constituição 
dos esquemas de pensamento/conhecimento daquele sujeito; 

g) a actividade humana acabada de referir determina de modo dominante 
e segundo a sua identidade/originalidade a constituição da representação 
geral do mundo para aquele mesmo sujeito; 
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h) a representação geral do mundo acabada de referir e um 
sobredeterminante universal da actividade realizada pelo sujeito em causa; 

i) a determinação de uma organização/estruturação globalmente original 
da totalidade da actividade humana realizada para a conservação e o 
desenvolvimento do ser do sujeito que a organiza/estrutura, constitui-se 
através do desenvolvimento da actividade humana de um sujeito colectivo/classe 
social, num tempo longo; 

j) a representação geral do mundo acabada de referir e um 
sobredeterminante universal da actividade de cada um dos sujeitos individuais 
constituintes da actividade humana colectiva acima referida. 

A constituição da obra cultural - de cada obra cultural - aparece 
assim: 

a) dependente, de um modo regulado, de componentes do real que lhe são 
exteriores, por conseguinte em relações não arbitrárias com eles; 

b) a obra cultural é pensável como um ser constituído em função da 
elaboração e/ou expressão do conteúdo nuclear de uma representação geral 
do mundo, por conseguinte com uma coerência funcional interna; 

c) a obra cultural é pensável em função de um fundamento, ou princípio, 
que é o conteúdo nuclear da representação geraL do mundo, da qual ela exprime 
e/ou elabora um alto grau de coerência; 

d) este conteúdo nuclear fundamento/princípio constituinte geral de uma 
obra cultural é, por sua vez, pensável em função da natureza da actividade 
humana realizada por um sujeito colectivo, para a conservação e o 
desenvolvimento do seu ser. 

3. ORGANIZAÇÃO DA INVESTIGAÇÃO (p.p.85-96). 

A opção metodológica geral anteriormente referida implica uma acentuada 
participação construtiva do sujeito constituinte da presente investigação. 

Uma tal participação implica riscos no tocante ã adequação da resultante 
da actividade construtiva daquele sujeito ao objecto a que esta construção 
se reporta, como sua representação (teórica). 
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Esta situação põe a necessidade (metodológica) de uma prática de 
investigação que, por um lado, proporcione ao sujeito que a efectua as 
melhores condições possíveis para realizar a sua acentuada participação 
construtiva e, por outro lado, neutralize (ou reduza ao mínimo possível) 
os riscos acima referidos. 

Assim, optou-se por efectuar a presente investigação nas seguintes três 
fases, ou unidades processuais, precedidas, no seu conjunto, por uma 
observação preliminar cuidada do objecto a conhecer teoricamente: 

a) primeira unidade processual: a construção hipotético -dedutiva de uma 
representação esquemática do objecto a conhecer (o objecto operatório da 
presente investigação), segundo as condições postas pela natureza do problema 
a resolver (donde se destaca a admissão de um princípio constituinte geral 
do pensamento filosófico de Descartes),mas sem que tal representação (e o seu 
objecto) seja reportada a qualquer outro componente real, que lhe seja 
exterior. Esta representação esquemática será designada por objecto modelo; 

b) segunda unidade processual: a integração da representação esquemática 
acabada de referir (objecto modelo) na teoria geral anteriormente referida. 
A resultante desta integração será designada por modelo teórico (o modelo 
teórico geral da presente investigação); 

c) terceira unidade processual: uma confrontação analítica e metodicamente 
organizada do conteúdo do modelo teórico acabado de referir com os caracteres 
do objecto respectivo. 

I I P A R T E 

A ÇOMSTIMDIÇÃO TBÓRICA ( h i p o t é t i c a ) PO "OBJECTO" DO "PBOBUMA" 
DA PBESE1TE IflWKSTIGAÇÃO 

1. 0 OBJECTO MODELO (p.p.101-125). 

Admissão hipotética de um princípio constituinte geral (princípio P) 
do pensamento filosófico de Descartes. 

Determinação hipotética do conteúdo deste princípio P: 

- inclusão de um componente de radicação prática (componente prático) 
e de um componente gnosiológico; 

- hegemonia do componente prático - em consequência do seu conteúdo -
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relativamente ao componente gnosiológico, na realização do princípio P. 

Admissão hipotética de um conjunto de condições gerais relativas ã consti
tuição da representação cartesiana da união da alma e do corpo, integrada na 
representação cartesiana do homem (condições dadas). 

Dedução de um conjunto de condições gerais relativas à constituição da re
presentação cartesiana da união da alma e do corpo (condições deduzidas).Estas 
condições são deduzidas a partir do conteúdo das diversas condições dadas, aca 
badas de referir (nomeadamente pela integração do conteúdo do princípio P com 
as restantes condições dadas)• 

2. 0 MODELO TEÓRICO (p.p.126-164). 

A integração explicita do objecto modelo na teoria geral admitida em rela
ção ã constituição de uma obra cultural. Esta integração efectua-se através de: 

a) a legitimação teórica da forma geral da função atribuída ao princípio 
constituinte geral do objecto modelo: a obra cultural tende a uma coerência fun 
cional e elabora/exprime em alto grau de coerência uma representação geral do 
mundo; a actividade humana que realiza uma obra cultural é sobredeterminada em 
geral por uma representação geral do mundo, originária na actividade de um su
jeito colectivo/classe social, agindo para a conservação e o desenvolvimento do 
seu ser; 

b) a legitimação teórica da forma geral da relação de determinação constitu
inte do conteúdo do princípio constituinte geral do objecto modelo por um outro 
conteúdo do real: este princípio constituinte é aqui admitido como sendo um con
teúdo conceptual que representa/poe sinteticamente o conteúdo da representação ge 
ral do mundo acima referida; 

c) a fundamentação do conteúdo do princípio constituinte geral do objecto mo
delo num outro conteúdo do real, através de: 

— uma determinação das categorias do real contidas/postas pelo princípio cons 
tituinte geral do objecto modelo; 

- uma determinação da representação geral do mundo, pressuposta pelo conjun
to de categorias gerais constituintes contidas/postas pelo princípio cons
tituinte geral do objecto modelo; 
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d) a determinação hipotética da unidade operatória/funcional de actividade 
humana, realizada por um sujeito colectivo/classe social constituinte da 
representação geral do mundo pressuposta pelo princípio constituinte geral 
do objecto modelo. Esta determinação faz-se pela identificação de uma unidade 
operatória/funcional de actividade humana - que tenha historicamente sido 
realizada - que satisfaça, por um lado, as condições gerais (postas pela 
teoria geral empregue) para a realização, em originalidade global, de uma 
representação geral do mundo e, por outro lado, que satisfaça também as 
condições particulares para realizar uma representação deste género, cujo 
conteúdo seja igual ao da representação geral do mundo, contida/posta pelo 
princípio constituinte geral do objecto modelo. É ainda uma condição particular 
a ter em conta na determinação da unidade operatória/funcional em causa, o 
facto de que ela historicamente tivesse podido interferir na constituição 
do pensamento filosófico de Descartes; 

e) a identificação hipotética da unidade operatória/funcional de 
actividade humana, referida na alínea anterior, com a unidade 
operatória/funcional de actividade humana que a burguesia europeia ascenden 
te estava desenvolvendo a partir dos finais da Idade Média, e que no início do século 
XVII ja tinha atingido um nível de realização elevado, em algumas regiões 
da Europa. 

Da integração explicita, acabada de mencionar, do objecto modelo com 
a teoria geral empregue na presente investigação, concluiu-sea objectividade 
teórica daquele objecto modelo, em relação a esta mesma teoria geral. Deste 
modo o objecto modelo em causa transforma-se num modelo teórico do objecto 
da presente investigação. Este modelo teórico aparece assim com legitimidade 
teórica para realizar a função metodológica de modelo teórico da presente 
investigação. 

I I I P A R T E 

A OBJECTTTO)ADE FACTUM, BO MDDELQ TEÓRICO, RELATIVA 

A COTSITTOIÇÃO GERAL DO FFiffRAMFiiirro FILOSÓFICO DE DESCARTES 

0. CONSIDERAÇÕES METODOLÓGICAS (p.p.166-175). 

a) 0 objectivo da presente unidade processual de investigação: avaliar 
o grau de consistência factual da hipótese de que o pensamento filosófico 
de Descartes é determinado pelo princípio constituinte geral, admitido no 
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modelo teórico (princípio P); 

b) Q objecto da presente unidade processual de investigação; o grau de 
conformidade da constituição geral do pensamento filosófico de Descartes 
com as determinações constituintes postas pelo referido princípio P 
relativamente a esta mesma constituição. 

c) Q objecto operatório da presente unidade processual de investigação. 
Fizeram-se as seguintes opções metodológicas relativamente ã delimitação 
deste objecto: 

- limitar ã constituição da teoria cartesiana da actividade do sujeito 
de conhecimento, o conteúdo da constituição do pensamento filosófico 
de Descartes que será confrontado com o princípio P; 

- considerar, para efeitos da presente unidade processual de 
investigação, como testemunhos necessários e suficientes da 
constituição da referida teoria cartesiana, por um lado, os propósitos 
teorizantes de Descartes relativos ã constituição da actividade do 
sujeito de conhecimento constituinte da filosofia, nas Regras, no 
Discurso do Método e na Carta-Prefácio à tradução francesa dos 
Principia Philosophiae; por outro lado, a constituição mesma daquela 
teoria cartesiana segundo as Meditações; 

- integrar, na avaliação do grau de conformidade do conteúdo do principio 
P com o conteúdo dos referidos propósitos teorizantes de Descartes, 
uma determinação do grau de conformidade entre si dos conteúdos aqui 
em causa dos referidos testemunhos cartesianos daqueles propósitos 
teorizantes. 

d) Opções operatórias gerais relativas ã realização da presente unidade 
processual de investigação: 1§ - efectuar a referida avaliação do grau de 
identidade do conteúdo do princípio P com o conteúdo dos propósitos 
teorizantes de Descartes acima mencionados, através de uma avaliação em 
separado daquele grau de identidade relativamente a cada um dos componentes 
prático e gnosiológico do princípio P; 2ã - utilizar, na avaliação em causa, 
em primeiro lugar, a Carta-Prefácio ã tradução francesa dos Principia 
Philosophiae. 
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1, O PRINCÍPIO P E A CONSTITUIÇÃO DA ACTIVIDADE DO SUJEITO DE CONHECIMENTO 
CONSTITUINTE DA FILOSOFIA, SEGUNDO OS PROPÕSITOS TEORIZANTES DE DESCARTES 
(p.p.176-251). 

1.1. O componente prático do princípio P e a constituição da actividade do 
sujeito de conhecimento constituinte da filosofia; segundo os propósitos 
teorizantes de Descartes (p.p.177-208). 

a) Foram tidas em conta para a realização da unidade processual de 
investigação correspondente a esta unidade de exposição as condições 
constituintes acabadas de enunciar nas CONSIDERAÇÕES METODOLÓGICAS relativas 
ã III Parte desta exposição, donde se destaca o conteúdo do componente prático 
do princípio P, o qual, considerado no ponto de vista operatório, se reduz 
a uma determinação constituinte delimitadora do objecto (conjunto de objectos) 
a conhecer por um sujeito dado, estabelecida esta delimitação em função da 
melhor realização possível da conservação e do desenvolvimento do ser de 
um sujeito prático-total (o homem em geral e sócio-historicamente 
determinado). 

b) Determinou-se que a unidade processual de investigação em causa 
consista em: 

- verificar se os propósitos teorizantes de Descartes, relativos ã 
constituição da actividade do sujeito do conhecimento constituinte 
da filosofia e transmitidos pelos escritos cartesianos acima 
mencionados, põem alguma determinação constituinte daquela actividade 
através da delimitação do seu objecto (delimitação do conjunto de 
objectos a conhecer, ou o conjunto de conhecimentos a constituir); 

- verificar se uma tal determinação constituinte delimitadora (no caso 
de ela se manifestar) é estabelecida em função da melhor realização 
possível de um processo prático, cuja resultante seja a conservação 
e o desenvolvimento do ser de um sujeito prático total (o homem em 
geral e sócio-historicamente determinado), tal como o componente 
prático do princípio P o estabelece hipoteticamente. 

c) Da unidade processual de investigação aqui em causa conclui-se que 
os propósitos teorizantes de Descartes nela analizados põem uma relação 
constituinte entre o desenvolvimento do sujeito de conhecimento constituinte 
da filosofia e o desenvolvimento da actividade de um sujeito prático, 
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equivalente do ponto de vista constituinte à relação constituinte sua 
homóloga, posta pelo componente prático do princípio P. 

1.2. 0 componente gnosiológico do princípio P e a constituição da actividade 
do sujeito de conhecimento constituinte da filosofia, segundo os propósitos 
teorizantes de Descartes, relativos àquela actividade (p.p.209-239). 

a) Foram tidas em conta para a realização da unidade processual de 
investigação, a que corresponde esta unidade de exposição, as condições 
constituintes acima expostas nas CONSIDERAÇÕES METODOLÓGICAS relativas ã 
III Parte desta exposição, nomeadamente as que dizem respeito ao seu objectivo 
e ao seu objecto operatório, e o conteúdo admitido em relação ao componente 
gnosiológico do princípio P; 

b) determinou-se que a unidade processual de investigação em causa 
consista em: 

- determinar a forma geral constituinte da actividade (ou natureza 
operatória) do sujeito de conhecimento constituinte da filosofia, 
segundo os propósitos teorizantes de Descartes relativos àquela 
actividade e transmitidos pelas Regras, pelo Discurso do Método e 
pela Carta-Prefácio à tradução francesa dos Principia Philosophiae 
(pois esta forma geral constituinte, ou natureza operatória não é 
um dado imediato naqueles escritos de Descartes); 

- avaliar o grau de conformidade desta forma geral constituinte, ou 
natureza operatória com o conteúdo do componente gnosiológico do 
princípio P. 

c) Da unidade processual de investigação aqui em causa concluiu-se, em 
última instância, que há uma equivalência constituinte entre o componente 
gnosiológico do princípio P e a forma geral da actividade do sujeito de 
conhecimento constituinte da filosofia, segundo os propósitos teorizantes 
de Descartes relativos àquela actividade, analisados na unidade processual 
de investigação em causa. 

1.3. 0 princípio P e a constituição da actividade do sujeito de conhecimento 
constituinte da filosofia, segundo os propósitos teorizantes de Descartes 
relativos àquela actividade: c o n c l u s ã o . 
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Tendo em conta as conclusões acima enunciadas (em 1.1. e 1.2.) conclui-se: 

a) que há uma equivalência constituinte entre a totalidade do conteúdo 
do princípio P e as determinações constituintes gerais fundamentais da 
constituição da actividade do sujeito de conhecimento constituinte da 
filosofia, postas pela teorização cartesiana desta actividade através dos 
propósitos teorizantes de Descartes analizados no decurso da unidade 
processual de investigação em causa; 

b) o princípio P aparece, segundo os referidos propósitos teorizantes, 
adequado ã função que lhe foi hipoteticamente atribuída no modelo teórico 
geral da presente investigação, isto é a função do princípio constituinte 
geral do pensamento filosófico de Descartes. 

2. 0 PRINCÍPIO P E A CONSTITUIÇÃO DA TEORIA CARTESIANA DA ACTIVIDADE DO 
SUJEITO DE CONHECIMENTO (p.p.252-421). 

2.1. 0 componente prático do princípio P e a constituição da teoria cartesiana 
da actividade do sujeito de conhecimento (p.p.253-276). 

a) Foram tidos em conta para a realização da unidade processual de 
investigação a que corresponde a presente unidade de exposição as condições 
constituintes acima enunciadas nas CONSIDERAÇÕES METODOLÓGICAS relativas 
ã III Parte desta exposição, donde se destacam as que dizem respeito ao seu 
objectivo e ao seu objecto operatório e o conteúdo admitido em relação ao 
componente prático do princípio P, o qual, considerado do ponto de vista 
operatório, se reduz a uma determinação constituinte delimitadora do objecto 
(conjunto de objectos) a conhecer por um sujeito dado, estabelecida tal 
delimitação em função da melhor realização possível da conservação e do 
desenvolvimento do ser de um sujeito prático total (o homem em geral e 
sócio-historicamente determinado). 

b) Determinou-se que a unidade processual de investigação aqui em causa 
consista em: 

- verificar se a constituição mesma da teoria cartesiana da actividade 
do sujeito de conhecimento (nomeadamente segundo as Meditações) 
manifesta alguma determinação constituinte que seja delimitadora do 
objecto desta teoria cartesiana (isto é que seja delimitadora do 
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conjunto de objectos a conhecer, ou o conjunto de conhecimentos a 

constituir pela realização desta teoria cartesiana); 

- verificar se uma tal determinação constituinte delimitadora (no caso 

de ela se manifestar) é estabelecida em função da melhor realização 

possível de um processo prático cuja resultante seja a conservação 

e o desenvolvimento do ser de um sujeito prático total (o homem em 

geral e sócio-historicamente determinado), tal como o componente 

prático do princípio P o estabelece hipoteticamente. 

c) Dada a natureza dos testemunhos cartesianos respeitantes às relações 

entre o desenvolvimento da actividade do sujeito de conhecimento (Descartes), 

constituinte da teoria cartesiana da actividade do sujeito de conhecimento 

e o desenvolvimento do sujeito prático acabado de referir, fez-se a opção 

metodológica de admitir como objecto operatório nuclear desta unidade 

processual de investigação, por um lado, a forma ou lei geral da actividade 

natural do sujeito prático-vontade, relativa ã melhor realização possível 

do carácter operatório deste sujeito e, por outro lado, o conceito cartesiano 

geral de virtude, enquanto princípio constituinte-normativo universal da 

actividade de um sujeito prãtico-moral; 

d) Da unidade processual de investigação aqui em causa, conclur̂ -se que 

os objectivos, que mediatamente determinam a constituição da teoria cartesiana 

da actividade do sujeito de conhecimento, se manifestam equivalentes, do 

ponto de vista constituinte, aos objectivos postos pelo componente prático 

do princípio P, relativamente ã actividade constituinte de conhecimento, 
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a que corresponde o componente gnosiológico do princípio P (enquanto hipótese 

a verificar); 

2.2. 0 componente gnosiológico do princípio P e a constituição da teoria 

cartesiana da actividade do sujeito de conhecimento, segundo as Meditações 

(p.p.276-393). 

a) Foram tidas em conta para a realização da unidade processual de 

investigação que corresponde a esta unidade de exposição: as condições 

constituintes acima enunciadas nas CONSIDERAÇÕES METODOLÕGICASVa III Parte 

desta exposição (donde se destacam as opções metodológicas relativas ã 

determinação do seu objectivo e do seu objecto operatório) ; o conteúdo do 

componente gnosiológico do princípio P; a complexidade do objecto operatório 

desta unidade processual de investigação. 

b) Determinou-se que a unidade processual de investigação em causa 

consista numa comparação analítica ordenada entre o conteúdo do componente 

gnosiológico do princípio P e o conteúdo do seu objecto operatório, para 

o que se consideraram em separado os seguintes cinco componentes deste objecto 

operatório: 

- a fundamentação gnosiológica da dúvida 

- a fundamentação gnosiológica da existência do sujeito de conhecimento; 

- a fundamentação gnosiológica da existência de Deus; 

- a fundamentação gnosiológica da validade (gnosiológica) do conhecimento 

em geral, 
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- a fundamentação gnosiológica da existência das coisas materiais (em 
geral e em particular) e da validade gnosiológica do seu conhecimento; 

c) Dados os caracteres da constituição da teoria cartesiana da actividade 
do sujeito de conhecimento segundo as Meditações, ter-se-á em conta, na 
avaliação do grau de conformidade do componente gnosiolõgico do princípio 
P com a forma geral da constituição desta teoria cartesiana, não só o que 
nesta constituição se manifesta efectivamente conforme - ou não-conforme 
- com as condições constituintes de conhecimento postas por aquele componente 
gnosiolõgico, mas também o que, não sendo efectivamente conforme àquelas 
condições constituintes, se apresenta intencionalmente conforme às mesmas 
condições constituintes, isto é aquilo que não se apresentando objectivamente 
conforme as tais condições, Descartes admite-o como lhes sendo conforme; 

d) A presente unidade processual de investigação dividir-se-á em cinco 
outras unidades processuais de investigação - em consequência da divisão 
estabelecida no conteúdo do seu objecto operatório acima exposta na alínea 
a) - correspondendo cada uma desta unidades processuais a um dos componentes 
fundamentais considerados no conteúdo daquele objecto operatório; 

e) De cada uma das cinco unidades processuais acabadas de referir 
e cujos objectos estão acima identificados na alínea b) conclui-se: 

e ) no que respeita à primeira das referidas cinco unidades processuais 
de investigação - que, por um lado, os propósitos metodológicos 
formulados por Descartes para a realização da fundamentação 
gnosiológica da dúvida se manifestam em conformidade com as 
determinações constituintes postas pelo componente gnosiolõgico do 
princípio P e, por outro lado, que, no que respeita ã constituição 
mesma desta fundamentação gnosiológica, o desenvolvimento do discurso 
cartesiano manifesta-se em conformidade com aquelas determinações 
constituintes, mas os pressupostos ontológicos em que este discurso 
se apoia não se apresentam em completa conformidade com aquelas mesmas 
determinações constituintes. Descartes, no entanto, não assinala 
qualquer dificuldade relativamente a esta não-conformidade; 

2 e ) no que respeita a segunda das referidas cinco unidades processuais 
de investigação - que o grau de conformidade da constituição da 
fundamentação gnosiológica da existência do sujeito de conhecimento, 
segundo as Meditações, com as determinações constituintes postas pelo 
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componente gnosiológico do princípio P, varia significativamente 
consoante se admita um uso forte, ou um uso fraco da opção 
metodológica cartesiana de recusar como verdadeiras todas as 
representações que apresentem o menor motivo para duvidag, em função 
de pressupostos ontológicos e gnosiológicos admitidos na I Meditação: 
se se admitir um uso forte, a constituição em causa manifesta-se em 
contradição com aquelas determinações constituintes; se se admitir 
um uso fraco, a mesma constituição manifesta-se possivelmente em 
conformidade com as referidas determinações constituintes. Descartes 
fez neste caso efectivamente um uso fraco da opção metodológica 
em causa; 
no que respeita ã terceira das referidas cinco unidades processuais de 
investigação -

ar)que , considerada no seu todo, a constituição da fundamentação 
gnosiológica da existência de Deus, nas Meditações, manifesta 
uma conformidade quantitativamente dominante em relação às 
determinações constituintes postas pelo componente gnosiológico 
do princípio P; 

/})que a constituição da fundamentação gnosiológica em causa 
manifesta no entanto, em componentes capitais, algumas ocorrências 
de contradição com as determinações constituintes acabadas de 
referir. As mais significativas do ponto de vista constituinte 
resultam de dois factores: 

- a presença (e o conteúdo) da hipótese cartesiana da 
existência de um ser-todo-poderoso-enganador na construção 
teórica que é aquela fundamentação gnosiológica; 

- a insuficiente fundamentação teórica (e de regulamentação 
metodológica) do critério de verdade da evidência para 
conferir a garantia de validade gnosiológica a conhecimentos 
relativos a objectos exteriores ao pensamento de um sujeito 
de conhecimento (nomeadamente a conhecimentos relativos 
ã constituição do real ) ; 

y)que o significado constituinte efectivo das ocorrências de 
contradição radicadas no primeiro dos factores mencionados na 
alínea anterior varia consoante se faça, na determinação deste 
significado, um uso forte,ou um uso fraco da hipótese cartesiana 
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da existência de um ser-todo-poderoso-enganador e das suas 
consequências gnosiológicas; 

á)que as ocorrências de contradição radicadas no segundo dos 
factores acima referidos não se dão sequer, segundo a perspectiva 
de Descartes, visto que ele não admite a insuficiência de 
consistência teórica e operatória do critério de verdade da 
evidência; 

c)Descartes considera que a fundamentação gnosiológica aqui em 
causa se dá em conformidade com determinações constituintes 
idênticas às que são postas pelo componente gnosiológico do 
princípio P - nomeadamente as que determinam que os componentes 
do conhecimento gnosiologicamente válido sejam representados 
com clareza e com distinção e que as relações queeles estabelecem 
entre si sejam necessárias. As ocorrências de insuficiência de cia 
reza e de distinção relativamente às representações de alguns compo 
nentes da fundamentação gnosiológica da existência de Deus nas Medi
tações e as ocorrências de insuficiência de necessidade constituinte 
nas relações estabelecidas por alguns daqueles componentes, nao 
podem ser consideradas como efeitos de uma renúncia, ou indiferença 
de Descartes a tais condições metodológicas/constituintes, mas 
sim como efeitos de insuficiências operatórias na realização da 
construção cartesiana em causa; 

4 
e )no que respeita ã quarta das referidas cinco unidades processuais 

de investigação — 

a)que, se se considerar a constituição da fundamentação gnosiológica 
da validade (gnosiológica) do conhecimento em geral somente no 
interior dos pressupostos gnosiológicos e ontológicos em que 
ela se dá, ela apresenta-se predominantemente em conformidade 
com as determinações constituintes postas pelo componente 
gnosiológico do princípio P; 

/3)que,se se considerar esta mesma constituição em relação ã consis -
tencia teórica dos pressupostos em que ela se fundamenta e avalia
da esta consistência teórica em função de um uso forte das determi 
nações constituintes postas pelo componente gnosiológico do princí 
pio__P, ela manifesta violações destas determinações constituintes. 
Descartes reconhece ao critério de verdade da evidência poder para 
anular as causas de tais violações. 
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e )no que respeita ã quinta das referidas cinco unidades processuais de 
investigação - que na constituição da fundamentação gnosiológica 
da existência das coisas materiais (em geral e em particular) e da 
validade gnosiológica do seu conhecimento, segundo as Meditações, 
se podem considerar dois tipos de componentes. Uns, que não se dando 
em conformidade com as determinações constituintes postas pelo 
componente gnosiológico do princípio P, também não as violam, pois, 
por um lado, dão-se em clareza e distinção e sem contradições e, por 
outro lado, Descartes confere ã passagem do seu discurso, onde tais 
componentes se dão, um carácter condicional/hipotético. Outros daqueles 
componentes aparecem, ou não, em conformidade com as referidas 
determinações constituintes, consoante se admita um uso fraco, ou 
um uso forte das mesmas determinações constituintes; 

f) Da totalidade da unidade processual de investigação aqui em causa 
(acima enunciada no § 2.2.), concluiu-se, no que respeita ao grau de 
conformidade da constituição da teoria cartesiana da actividade do sujeito 
de conhecimento com as determinações constituintes postas pelo componente 
gnosiológico do princípio P: 

f ) que se considerar a perspectiva ou interpretação operatória feita 
por Descartes das suas opções metodológicas manifesta-se, por um lado, 
uma procura constante da parte de Descartes de conformar a constituição 
da sua teoria em causa às determinações constituintes também em causa 
e acima referidas e, por outro lado, uma conformidade dominante da 
realização dos diversos componentes daquela mesma constituição e do 
seu todo, com as referidas determinações constituintes; 

2 * 
f ) que se se fizer um uso forte das opções metodológicas feitas por 

Descartes para realizar a sua teoria da actividade do sujeito de 
conhecimento, manifestam-se nesta teoria cartesiana ocorrências de 
situações de nao-conformidade com as determinações constituintes postas 
pelo componente gnosiológico do peincípio P e uma consequente 
generalização de inconsistência teórica nesta teoria cartesiana; 

3 
f ) que o uso fraco/abandono operatório feito por Descartes das suas opções 

metodológicas acima referidas apresenta somente uma legitimidade de 
facto e não uma legitimidade de direito, ou teórica; 4 f ) que, por um lado, o processo constituinte da teoria cartesiana da actividade do sujê L 
to de conhecimento, segundo as Meditações, aparece efectuado por Descar 
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tes em conformidade com um conjunto de condições constituintes 
equivalentes, do ponto de vista constituinte, às condições 
constituintes postas pelo componente gnosiológico do princípio P e, 
por outro lado, a constituição desta mesma teoria cartesiana, concebida 
como uma realidade acabada e considerada na perspectiva do seu autor 
aparece igualmente determinada pelo mesmo conjunto de condições 
constituintes acabado de referir; 

f ) que,nestas condições, o componente gnosiológico do princípio P aparece, 
portanto - no que respeita à teoria cartesiana da actividade do 
sujeito de conhecimento segundo as Meditações - adequado à função 
que lhe foi hipoteticamente atribuída no modelo teórico geral da 
presente investigação, isto I a função de princípio gnosiológico 
constituinte geral do pensamento filosófico de Descartes. 

2.3. 0 princípio P e a constituição da teoria cartesiana da actividade do 
sujeito de conhecimento; c o n c l u s ã o (p.p.393-398). 

Tendo em conta os resultados obtidos na totalidade da confrontação do 
conteúdo da princípio P (componente prático e componente gnosiológico) com 
a constituição da teoria cartesiana da actividade do sujeito de conhecimento, 
conclusse: 

a) que, considerada na perspectiva operatória em que Descartes a elabora, 
a constituição da teoria cartesiana da actividade do sujeito de conhecimento, 
segundo as Meditações, aparece predominantemente (senão mesmo completamente) 
em conformidade com a totalidade das determinações constituintes postas pelo 
princípio P', 

b) que, considerada na perspectiva de uma avaliação objectiva - isto 
e tendo somente em conta os conteúdos conceptuais implicados nesta avaliação 

a constituição da teoria cartesiana aqui em causa aparece em conformidade 
tendencial forte com as determinações constituintes postas pelo princípio 
P, nao sendo mesmo reconhecidos por Descartes os intervalos que subsistem 
entre os níveis atingidos pela realização (efectuada) das determinações 
constituintes postas nomeadamente pelo componente gnosiológico deste princípio 
e o s níveis de realização definidos - limites ideais - por estas mesmas 
determinações constituintesJ 

c) que o princípio P aparece, assim, no que respeita ã constituição da 
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teoria cartesiana da actividade do sujeito de conhecimento segundo as 
Meditações, adequado ã função que lhe foi atribuída pelo modelo teórico 
geral da presente investigação, isto é a função de princípio constituinte 
geral do pensamento filosófico de Descartes. 

3. A OBJECTIVIDADE FACTUAL DO MODELO TEÕRICO, RELATIVA À CONSTITUIÇÃO GERAL 
DO PENSAMENTO FILOSÕFICO DE DESCARTES: c o n c l u s ã o (p.p.422-426). 

Tendo em conta os resultados obtidos nas unidades processuais de 
investigação a que correspondem os §§ 1. e 2. destes resumos (e as respectivas 
unidades da exposição geral da présenta investigação) concluísse no que 
respeita ã objectividade factual do princípio P, relativamente ã constituição 
do pensamento filosófico de Descartes: 

a) que o princípio P_ é, pelo seu conteúdo, adequado ã função de princípio 
constituinte geral do pensamento filosófico de Descartes - ou, o que é 
o mesmo, equivalente, do ponto de vista constituinte, ao conteúdo de um 
princípio constituinte geral segundo o qual Descartes pretenda construir 
o seu pensamento filosófico - como hipoteticamente é admitido pelo modelo 
teórico acima referido; 

b) que o princípio P ultrapassou assim a condição teórica de mera hipótese 
em relação ã constituição do pensamento filosófico de Descartes, para tomar 
a consistência de uma realidade cultural 
(sócio-histórica-cultural-filosófica), através da sua equivalência 
constituinte a um elemento constituinte fundamental de uma realidade cultural 
(sócio-histórica-cultural-filosófica), que é o pensamento filosófico de 
Descartes; 

c) que o princípio P - e através dele a parte que lhe corresponde do 
modelo teórico geral da presente investigação - se desvela assim com uma 
objectividade factual, dado que ele aparece com a consistência de um facto 
cultural (sócio-histórico-cultural-filosófico), através da realidade cultural 
(sócio-histórica-cultural-filosófica) que é o pensamento filosófico de 
Descartes. 
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I V P A R T E 

A OBJECTIVIDADE PRATICO-TEÓRICA DA REPRESEKTAÇÃO 
CARTESIAB1A DA PMHÃO DA AIMA E DO CORPO 

0. CONSIDERAÇÕES METODOLÕGICAS (p.p.428-437). 

a) 0 objectivo da presente unidade processual de investigação: 12 -
avaliar o grau de conformidade da constituição da representação cartesiana 
da união da alma e do corpo com o conteúdo do componente do modelo teórico 
que consiste numa determinação/construção teórica hipotética da constituição 
desta representação cartesiana (objectivo principal); 22 - avaliar a 
objectividade factual (relativamente ao pensamento filosófico de Descartes) 
dos elementos do componente acabado de referir (objectivo secundário). 

b) 0 objecto da presente unidade processual de investigação. Como o seu 
objectivo, o objecto em causa tem dois componentes: o grau de conformidade 
da constituição da representação cartesiana da união da alma e do corpo com 
o componente do modelo teórico referido na alínea anterior; o grau de 
conformidade dos elementos deste componente do modelo teórico que até este 
momento de investigação não tiveram ainda garantia da sua objectividade 
factual (isto é o que se designou por condições dadas e por condições 
.deduzidas no modelo teórico), com o que lhes for homólogo na constituição 
do pensamento filosófico de Descartes. 

c) o objecto operatório da presente unidade processual de investigação: 
o componente do modelo teórico que lhe corresponde e os testemunhos do 
pensamento filosófico de Descartes não só sobre a sua representação da união 
da alma e do corpo, como também da sua representação do homem considerado 
no seu todo. 

d) Opções operatórias gerais relativas ã realização da presente unidade 
processual de investigação: 1§ - esta unidade processual de investigação 
constituir-se-á subdividida em duas unidades processuais fundamentais, em 
função da divisão do componente do modelo teórico que lhe corresponde em 
"condições constituintes gerais dadas" e "condições constituintes gerais 
deduzidas" da representação cartesiana da união da alma e do corpo; 2§ -
utilizar-se-ao somente os testemunhos cartesianos julgados suficientes para 
as funções metodológicas que se lhes atribuam. 
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1. CONDIÇÕES GERAIS DADAS (hipoteticamente admitidas) RELATIVAS À CONSTITUIÇÃO 
DA REPRESENTAÇÃO CARTESIANA DA UNIÃO DA ALMA E DO CORPO, INTEGRADA NA 
REPRESENTAÇÃO CARTESIANA DO HOMEM, E AS SUAS HOMOLOGAS NAQUELA CONSTITUIÇÃO 
(p.p.438-485). 

a) Esta unidade processual de investigação efectuou-se através de uma 
comparação metodicamente organizada de cada um dos elementos do componente 
do modelo teórico que lhe corresponde, com o que lhe é homólogo no pensamento 
filosófico de Descartes sobre o homem considerado no seu todo, sobre a alma 
e sobre o corpo humano invocando os testemunhos cartesianos julgados 

suficientes para tal. 
b) Desta unidade processual de investigação concluiu-se - no que respeita 

ao grau de conformidade da constituição da representação cartesiana da união 
da alma e do corpo, integrada na representação geral do homem, com o 
componente do modelo teórico em causa - que há uma conformidade dominante 
em alto grau entre aquela constituição e as condições constituintes postas 
por este componente do modelo teórico (isto é as "condições gerais dadas" 
em relação àquela representação cartesiana). Pois só nas constituições das 
representações cartesianas da alma e da união da alma e do corpo se 
manifestaram ocorrências de não-conformidade de facto com as determinações 
constituintes postas pelo componente gnosiológico do princípio P, e Descartes 
não reconhece mesmo estas ocorrências de não-conformidade enquanto tais. 

2. CONDIÇÕES GERAIS DEDUZIDAS (hipoteticamente) RELATIVAS À CONSTITUIÇÃO 
DA REPRESENTAÇÃO CARTESIANA DA UNIÃO DA ALMA E DO CORPO, INTEGRADA NA 
REPRESENTAÇÃO CARTESIANA DO HOMEM, E AS SUAS HOMOLOGAS NAQUELA CONSTITUIÇÃO 
(p.p.486-578). 

a) Esta unidade processual de investigação efectuou-se, tal como a 
anterior, através de uma comparação metodicamente organizada de cada um dos 
elementos do componente que lhe corresponde do modelo teórico, com o que for 
homólogo de cada um de tais elementos no pensamento filosófico de Descartes 
sobre o homem considerado no seu todo, sobre a alma, o corpo humano e a união 
da alma e do corpo, invocando os testemunhos cartesianos julgados suficientes. 

b) Desta unidade processual de investigação conclui-se - no que respeita 
ao grau de conformidade da constituição da representação cartesiana da união 
da alma e do corpo, integrada na representação cartesiana geral do homem, 
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com o componente aqui em causa do modelo teórico - que há uma conformidade 
geral entre aquela constituição e as condições constituintes postas por este 
componente do modelo teórico (isto é as "condições gerais deduzidas" em 
relação àquela representação cartesiana). Pois, mesmo as ocorrências 
encontradas de não-conformidade completa apareceram como resultantes do grau 
atingido pela elaboração efectuada por Descartes da sua representação do 
corpo humano. De entre os elementos abrangidos por esta conformidade geral, 
destaca-se aqui a conformidade dos elementos daquele componente do modelo 
teórico expressos nos §§ I e L da sua exposição. 

3. A OBJECTIVIDADE PRÃTICO-TEÕRICA DA REPRESENTAÇÃO CARTESIANA DA UNIÃO DA 
ALMA E DO CORPO ; c o n c l u s ã o (p.p. 579-585). 

Tendo em conta os resultados obtidos nas unidades processuais de 
investigação a que correspondem os §§ 1. e 2. deste resumo (e as respectivas 
unidades da exposição geral da presente investigação) conclui-se: 

a) no que respeita ao objectivo fundamental da unidade processual de 
investigação em causa: que a representação cartesiana da união da alma e 
do corpo, integrada na representação cartesiana do homem, apresenta 
efectivamente uma objectividade prático-teórica em função das suas próprias 
condições constituintes, admitidas por Descartes (diz-se "prático-teórica" 
esta objectividade, dadas, por um lado, as naturezas prática e gnosiológica 
das condições constituintes da representação cartesiana em causa e, por outro 
lado, a prioridade constituinte reconhecida àquelas condições práticas 
relativamente à gnosiológicas); 

b) no que respeita ao objectivo secundário da presente unidade processual 
de investigação em causa; que os componentes do modelo teórico geral da 
presente investigação, designados por "condições gerais dadas" e por 
"condições gerais deduzidas" relativas à constituição da representação 
cartesiana da união da alma e do corpo apresentam objectividade factual, 
em relação à constituição da representação cartesiana da união da alma e 
do corpo, integrada na representação cartesiana do homem (ou mais exactamente 
em relação aos componentes desta constituição que lhes são homólogos). 
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¥ C O M C I P S l O 

(p.p.587-592) 

Tendo em conta a totalidade dos resultados obtidos no decurso da presente 
investigação, concluiu-se: 

a) que o princípio P e os restantes elementos do componente do modelo 
teórico da presente investigação, designado por "condições gerais dadas da 
constituição da representação cartesiana da união da alma e do corpo", quando 
integrados nas relações expressas pelo componente do mesmo modelo teórico, 
designado por "condições gerais deduzidas da constituição da representação 
cartesiana da união da alma e do corpo", apresentam-se como uma razão 
suficiente da constituição da representação cartesiana acabada de referir, 
inclusive dos seus caracteres gnosiológicos considerados como "insuficiências 
constituintes", segundo a delimitação do problema a resolver pela presente 
investigação; 

b) (consequentemente) que estas "insuficiências constituintes" aparecem, 
enquanto tais, superadas em função das condições constituintes admitidas 
por Descartes em relação ã constituição da sua representação da união da 
alma e do corpo, homólogas do princípio P e dos restantes elementos do 
componente do modelo teórico designado por "condições gerais dadas, relativas 
ã constituição da representação cartesiana da união da alma e do corpo"; 

c) que a "razão suficiente" acima referida (na alínea a)) I - pela 
sua própria natureza e conteúdo - somente suficiente para a função que 
lhe é atribuída a partir do(s) nível(eis) constituinte(s)definido(s)pela admissão, 
efectuada por Descartes, de componentes fundamentais do seu pensamento 
filosófico em geral e da sua representação do homem, homólogos do componente 
do modelo teórico desta investigação, designado por "condições gerais dadas, 
relativas ã representação cartesiana da união da alma e do corpo, integrada 
na representação cartesiana do homem" (nomeadamente a partir da admissão 
feita por Descartes, por um lado, das determinações constituintes gerais 
do seu pensamento filosófico, homólogas do princípio P e, por outro lado, 
de elementos constituintes das suas representações da alma e do corpo humano, 
homólogos do que nesta exposição se designou por "modelo a" e "modelo c"). 

* 



B I B L I O G R A F I A 
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1. A presente B I B L I O G R A F I A , divide-se nas seguintes Secções: 

1. Bibliografias cartesianas. 

2. Descartes; textos, traduções, comentários. 

3. Colectâneas de estudos sobre Descartes. 

4. Estudos críticos sobre o pensamento filosófico de Descartes em geral (ex
cepto o tema do homem). 

5. Estudos críticos sobre o homem em Descartes (nomeadamente o dualismo e a 
união da alma e do corpo). 

6. A opção epistemológica e metodológica da presente investigação. 

6.1. A construção da investigação 

6.2. Hipóteses teóricas (relativas ã produção cultural em geral e relati
vas à constituição do pensamento filosófico de Descartes). 

2. Assinalar-se-ão nesta B I B L I O G R A F I A somente os trabalhos que tendo 
sido consultados tenham manifestado serem de algum modo úteis para o conhecimen 
to de qualquer dos temas que compõem a presente investigação; por conseguinte, 
a presente B I B L I O G R A F I A - em nenhuma das secções em que está divi
dida - é exaustiva no seu domínio. 

3. Dado que nao foi ainda efectuada na presente investigação a verificação da hipo 
tese de que o princípio constituinte geral, admitido em relação ao pensamento fi 
losofico de Descartes, radica na natureza da formação sócio-económica que a burgue 
sia europeia ascendente estava construindo ao tempo de Descartes, a bibliografia 
de apoio a esta verificação não fará parte da presente B I B L I O G R A F I A . 

4. Assinala-se que se empregou nesta B I B L I O G R A F I A a seguinte abreviatura: 

Congr . Desc. - Études cartésiennes. Travaux du IX Congrès International 
de Philosophie (Congrès Descartes), in "Actualités Scien 
tifiques et Industrielles". 3 vols. Paris, 1937. 
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1. - BIBLIOGRAFIAS CARTESIANAS 

Bulletin Cartésien, par l'Équipe Descartes (C.N.R.S.). Bibliographie critique des 
études cartésiennes (a partir do ano de 1970). Publicação em curso por: "Archi
ves de Philosophie*} Paris (primeiro número saído ib., tomo 35, 1972). 

KIPP, D./CURLEY, E. M./HARDING, J. - Bibliography of Descartes Literature, 1960 a 
1970, in CATON, H. - The origin of subjectivity, New Haven/London, 1973, p.p. 
223-243. 

SEBBA, Gregor - Bibliographia cartesiana, a critical guide to the Descartes lite
ratura (1800-1960). The Hague, Martinus Nijhoff, 1964. 

2 . - DESCARTES: TEXTOS, TRAPPÇÕES E CQMESTARIOS 

- Correspondance, publiée par Ch. Adam et G. Milhaud, Paris, Felix Alcan/PUF, 1936-
-1963. 

- Discours de la Méthode - texte et commentaire par Etienne Golson, 3 éd. Paris, 
Vrin, 1962. 

- Discurso do Método e Tratado das Paixões da Alma, trad. Newton de Macedo, Lisboa, 
Livr. Sã da Costa Ed., 1961. 

- L'entretien avec Burman. Traduit et annoté par Jean-Marie Beyssade, suivi d'une 
étude sur RSP, ou Le Monogramme de Descartes, Paris, PUF 1981. 

- Lettres à Regius et remarques sur l'explication de l'esprit humain, texte latin, 
traduction, introduction et notes par Geneviève Lewis, Paris, Vrin, 1959. 

- Lettres sur la morale, correspondance avec la princesse Elisabeth, Chanut et la 
reine Christine, texte revu et présenté par J. Chevalier, Paris, Hatier-Boi-
vin, 1955. 

- Meditações sobre a filosofia primeira, introdução, tradução e notas por Gustavo 
Fraga. Coimbra, Livr. Almedina, 1985. 

- Oeuvres de Descartes, publiées par Ch. Adam et Paul Tannery. Paris, Leopold Cerf 
1897-1913; reeditado por Paris, Vrin/C.N.R.S., 1964-1974. 

- Oeuvres et Lettres, textes présentés par André Bridoux, Paris, Gallimard, 1958. 

- Oeuvres Philosophiques, textes établis, présentés et annotés par Ferdinand Alquié, 
Paris, Gamier, 3 tomes, 1963, 1967, 1973. 

- Passions de 1' âme, introduction et notes par Geneviève Rodis-Lewis, nouvelle édi
tion. Paris, Vrin, 1966. 
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Passions de l'âme, précédé de La Pathétique cartésienne, par Jean-Maurice Monnier, 
Paris, Gallimard, 1988. 

Tratado del nombre, trad. Guillermo Quintas. Madrid, Ed. Nacional, 1980. 

Treatise of man. French text, with traslation and commentary by Thomas Steele Hall. 
Cambridge/Massachusetts, 1972. 

3. COLECTlSEAS DE ESTTOOS SOBRE DESCARTES 

Descartes: a collection of critical essays, edited by Willis Doney. New York, 
Doublday and Company, 1967 

Descartes. Cahier de Royaumont. Philosophie N22, Paris, Ed. de Minuit, 1957. 

Descartes, in"Études Philosophiques'.' Paris, 4, 1967. 

Descartes - in "Europe, revue littéraire mensuelle", Paris, 56 (1978) N2594. 

Études sur Descartes. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1964. 

4. - ESTUDOS CRÍTICOS SOBRE O PjjgSAMEjflg DE DESCARTES EM GERAL (excepto o teima âo 

hcuueun) . 
ALQUIÉ, Ferdinand - Descartes, l'homme et 1'oeuvre. Paris, Hatier-Boivin, 1956. 
- Expérience ontologique et déduction systématique dans la constitution de la mé

taphysique de Descartes, in Descartes, Cahiers de Royaumont. Philosophie N22, 
Paris, Éditions de Minuit, 1957, p.p.10-71. 
La découverte métaphysique de l'homne chez Descartes, 2§ éd. Paris, PUF, 1966. 

ARTIUAS KAMlKtz,, José - Descartes y la tormaciôn del hombre moderno. Madrid, Cons£ 
jo Superior de Investigaciones Cientificas, Instituto "San José de Calasanz"de 

Pedagogia, 1951. 

BALZ, A.G.A. - Cartesian studies. New York, Columbia University Press, 1951. 

- Descartes and the modem mind, 2§ éd. Hamden (Connecticut, 1967). 

BARJONET-HURAUX - Descartes. Paris, Editions Sociales, 1963. 
g 

BOUILLIER, Francisque - Histoire de la philosophie cartésienne, 3 . ed., 2 vols.Pa 
ris, Ch. Delagrave, 1868. 

BUZON, Catherine de - La mataphore optique dans la théorie cartésienne de la connais-
- » eme 

sance, in Travaux récents sur le XVII siècle, actes du 8 ~" colloque de Marseille 
(Janvier 1978) 1979, p.p.181-184. 

CAHNÉ, P. - Un autre Descartes. Le philosophe et son langage. Paris, Vrin, 1980. 

CLARKE, Desmond M., La filosofia de la ciência de Descartes,Trad.Eloy Rada, Madrid, 
Alianza Editorai,1986. 
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COMBES, Joseph - Le dessein de la sagesse cartésienne. Paris, Emmanuel Vitte Éd. 
1960. 

CRONIN, Timothy J. - Objective being in Descartes and in Suarez. Roma, Gregorian 
University Press, 1966. 

DENISSOFF, Élie - Descartes, premier théoricien de la physique mathématique,trois 
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lógica da existência das coisas materiais e da validade gnosioló
gica do seu conhecimento, segundo as Meditações 376 

C. 0 componente gnosiológico do princípio P e a forma geral consti
tuinte da fundamentação gnosiológica da existência das coisas ma
teriais e da validade gnosiológica do seu conhecimento, segundo 
as Medi tações : c o n c l u s ã o 386 

2.2.6. 0 componente gnosiológico do princípio P e a constituição da te
oria cartesiana da actividade do sujeito de conhecimento, segun
do as Meditações: c o n c l u s a o 388 
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2.3. O princípio P e a constituição da teoria cartesiana da activida
de do sujeito de conhecimento: c o n c l u s ã o 393 

NOTAS 399 

3. A OBJECTIVIDADE FACTUAL DO MODELO TEÕRICO RELATIVA À CONSTITUIÇÃO GE
RAL DO PENSAMENTO FILOSÓFICO DE DESCARTES: c o n c l u s ã o 422 

NOTAS 426 

V O L U M E 2 

I V P A R T E 

A OBJECTIVIDADE PRÃTICO-TEÕRICA DA REPRESENTAÇÃO 

CARTESIANA DA UNIÃO DA ALMA E DO CORPO 

0. CONSIDERAÇÕES METODOLÓGICAS 428 

A. 0 objectivo da presente unidade processual de investigação ... 429 

B. 0 objecto da presente unidade processual de investigação 433 

C. O objecto operatório da presente unidade processual de investi
gação 434 

D. Opções operatórias gerais relativas ã realização da presente uni
dade processual de investigação 435 

NOTAS 437 

1. CONDIÇÕES GERAIS DADAS RELATIVAS A CONSTITUIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO CAR
TESIANA DA UNIÃO DA ALMA E DO CORPO, INTEGRADA NA REPRESENTAÇÃO CARTE
SIANA DO HOMEM, E AS SUAS HOMOLOGAS NAQUELA CONSTITUIÇÃO 438 
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1.1. A condição constituinte hipotética, posta no § 1.2.1./A da expo
sição do modelo teórico e a sua homóloga na constituição da re -
presentação cartesiana da união da alma e do corpo, integrada na 
representação cartesiana do homem 439 

1.2. A condição constituinte hipotética, posta no § 1.2.1./B. da ex
posição do modelo teórico e a sua homóloga na constituição da re
presentação cartesiana da união da alma e do corpo, integrada na 
representação cartesiana do homem 442 

A. A determinação constituinte de facto da representação cartesiana 
do homem pelo componente-prático do principio constituinte geral 
do pensamento filosófico de Descartes . 444 

B. A determinação constituinte de facto da representação cartesiana 
do homem pelo componente gnosiológico do principio constituinte 
geral do pensamento filosófico de Descartes 453 

C. A determinação constituinte - de direito e de facto - da cons
tituição da representação cartesiana do homem pelo principio cons
tituinte geral do pensamento filosófico de Descartes 457 

1.3. A condição constituinte hipotética, posta no § 1.2.1./C. da expo
sição do modelo teórico e a sua homóloga na constituição da repre
sentação cartesiana da união da alma e do corpo, integrada na repre-
sentaçao cartesiana do homem 458 

1.4. A condição constituinte hipotética, posta no § 1.2.1./D. da expo
sição do modelo teórico e a sua homóloga na constituição da repre
sentação cartesiana da união da alma e do corpo, integrada na repre-
sentação cartesiana do homem 464 

1.5. A condição constituinte hipotética posta no § 1.2.1./E. da exposi
ção do modelo teórico e a sua homóloga na constituição da represen
tação cartesiana da união da alma e do corpo, integrada na represen-
tação cartesiana do homem 466 

A. Quanto ã homologia entre o conteúdo do modelo a e a constituição 
da representação cartesiana da alma humana 468 

B. Quanto ã homologia entre o conteúdo do modelo c e a representação 
cartesiana do corpo humano 469 

NOTAS 474 
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2. CONDIÇÕES GERAIS DEDUZIDAS RELATIVAS À CONSTITUIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO 
CARTESIANA DA UNIÃO DA ALMA E DO CORPO, INTEGRADA NA REPRESENTAÇÃO CAR
TESIANA DO HOMEM, E AS SUAS HOMOLOGAS NAQUELA CONSTITUIÇÃO 486 

2.1. As condições constituintes hipotéticas enunciadas nos §§ 1.2.2., A. 
e B. da exposição do modelo teórico e as suas homólogas na consti -
tuição da representação cartesiana da união da alma e do corpo, in
tegrada na representação cartesiana do homem 487 

A. A ausência de relações constituintes internas no conteúdo essen
cial da região A do objecto H e a situação constituinte homóloga 
no conteúdo essencial da alma humana, segundo a sua representação 
cartesiana 489 

B. A ausência no conteúdo essencial da região A do objecto H de 
elementos diferenciados/diferenciáveis, que sejam determinantes 
diferenciados daquelas "determinações operatórias" e a situação 
constituinte homóloga, no conteúdo essencial da alma humana, se
gundo a sua representação cartesiana 490 

2.2. As condições constituintes hipotéticas enunciadas dos §§ 1.2.2./A., 
e C. da exposição do modelo teórico e as suas homólogas na consti
tuição da representação cartesiana da união da alma e do corpo,in
tegrada na representação cartesiana do homem 492 

A. A integração do conteúdo da constituição da representação carte
siana do corpo humano, homólogo da "condição constituinte hipo -
tética" enumerada no § 1.2.2., C, a) da exposição do modelo teó
rico, no processo de realização do pressuposto teórico dominante 
desta mesma condição constituinte hipotética 495 

B. A integração do conteúdo da constituição da representação carte
siana do corpo humano, homólogo da condição constituinte hipoté
tica enumerada no § 1.2.2., C , b) da exposição do modelo teóri-
co no processo de realização do pressuposto teórico dominante des
ta mesma condição constituinte hipotética 496 
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C. A integração dos componentes do conteúdo da constituição da re
presentação cartesiana do corpo humano, homóloga respectivamen
te de cada uma das condições constituintes hipotéticas enumera-
das no § 1.2.2., C , c) e f) da exposição do modelo teórico,nos 
processos de realização dos pressupostos teóricos respectivos de 
cada uma daquelas condições constituintes hipotéticas 499 

D. A integração do conteúdo da constituição da representação carte
siana do corpo humano, homólogo da condição constituinte hipoté
tica enunciada no § 1.2.2., C , d) da exposição do modelo teóri-
co, no processo de realização do pressuposto teórico dominante 
nesta mesma "condição constituinte hipotética" 500 

E. A integração do conteúdo da constituição da representação carte
siana do corpo humano, homólogo da condição constituinte hipoté
tica enumerada no § 1.2.2., C , e) da exposição do modelo teórico 
no processo de realização do pressuposto teórico dominante desta 
mesma condição constituinte hipotética 502 

F. A integração do conteúdo da constituição da representação carte
siana do corpo humano, homólogo da condição constituinte hipoté
tica enumerada no § 1.2.2., C, g) da exposição do modelo teórico 
no processo de realização do pressuposto teórico dominante desta 
mesma condição constituinte hipotética 505 

G. A integração do conteúdo da constituição da representação carte
siana do corpo humano, homólogo da condição constituinte hipoté
tica enumerada no § 1.2.2., C , h) da exposição do modelo teóri-
co, no processo de realização do pressuposto teórico dominante 
desta mesma condição constituinte hipotética 508 

H. A constituição da representação cartesiana do corpo humano e a 
condição constituinte hipotética enumerada no § 1.2.2., C , i), 
do modelo teórico 509 

2.3. A condição constituinte hipotética enumerada no § 1.2.2., D. da ex
posição do modelo teórico e a sua homóloga na constituição da repre
sentação cartesiana da união da alma e do corpo, integrada na repre-
sentação cartesiana do homem 511 
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2.4. A condição constituinte hipotética enunciada no § 1.2.2., E., da 
exposição do modelo teórico e a sua homóloga na constituição da 
representação cartesiana da união da alma e do corpo» integrada 
na representação cartesiana do homem 514 

2.5. A condição constituinte hipotética enunciada no § 1.2.2., F., da 
exposição do modelo teórico e a sua homóloga na constituição da 
representação cartesiana da união da alma e do corpo, integrada 
na representação cartesiana do homem 515 

2.6. A condição constituinte hipotética enunciada no § 1.2.2., G., da 
exposição do modelo teórico e a sua homóloga na constituição da 
representação cartesiana da união da alma e do corpo, integrada 
na representação cartesiana do homem 520 

2.7. A condição constituinte hipotética enunciada no § 1.2.2., H., da 
exposição do modelo teórico e a sua homóloga na constituição da 
representação cartesiana da união da alma e do corpo, integrada 
na representação cartesiana do homem 523 

A. No que respeita ao primeiro dos pontos a verificar nesta unida
de processual de investigação 524 

B. No que respeita ao segundo dos pontos a verificar nesta unidade 
processual de investigação 530 

C. No que respeita ao terceiro dos pontos a verificar nesta unidade 
processual de investigação 532 

2.8. A condição constituinte hipotética enunciada no § 1.2.2./I., da 
exposição do modelo teórico e a sua homóloga na constituição da 
representação cartesiana da união da alma e do corpo, integrada 
na representação do homem 534 

A. A admissão de um "artifício teórico" na constituição da repre -
sentação RU e a constituição da representação cartesiana da união 
da alma e do corpo 534 
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B. A admissão de um "artifício teórico" na constituição da repre
sentação RU» em consequência da integração das condições cons
tituintes desta representação e a constituição da representa -
ção cartesiana da união da alma e do corpo 542 

2.9. A condição constituinte hipotética enunciada no § 1.2.2./J., da 
exposição do modelo teórico e a sua homóloga na constituição da 
representação cartesiana da união da alma e do corpo, integrada 
na representação cartesiana do homem 549 

A. 0 componente da condição constituinte hipotética em causa enun
ciado na alínea a) do § 1.2.2./J. da exposição do modelo teóri
co e o seu homólogo na constituição da representação cartesiana 
da união da alma e do corpo integrada na representação cartesia-
na do homem 549 

B. 0 componente da condição constituinte hipotética em causa enunci
ado na alínea b) do § 1.2.2./J. da exposição do modelo teórico e 
o seu homólogo na constituição da representação cartesiana da união 
da alma e do corpo, integrada na representação cartesiana do ho-
mem 555 

C. 0 componente da condição constituinte em causa enunciado na alínea 
c) do § 1.2.2./J. da exposição do modelo teórico e o seu homólogo 
na constituição da representação cartesiana da união da alma e do 
corpo, integrada na representação cartesiana do homem 556 

D. p componente da condição constituinte hipotética em causa enuncia
do na alínea d) do § 1.2.2./J. da exposição do modelo teórico e o 
seu homólogo na constituição da representação cartesiana da união 
da alma e do corpo, integrada na representação cartesiana do ho-
mem 559 

2.10. A condição constituinte hipotética enunciada no § 1.2.2./L. da ex
posição do modelo teórico e a sua homóloga na constituição da re -
presentação cartesiana da união da alma e do corpo, integrada na 
representação cartesiana do homem 560 

NOTAS 564 
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3. A OBJECTIVIDADE PRÁTICO-TEÕRICA DA REPRESENTAÇÃO CARTESIANA DA UNIÃO DA 
ALMA E DO CORPO : c o n c l u s ã o 579 

NOTAS 585 

V. OffljOjggJQ 5 8 6 

NOTAS 592 

BESQMD ASALlTICO (por capítulos) 593 

BIBLIOGRAFIA 617 

1. BIBLIOGRAFIAS CARTESIANAS 619 

2. DESCRATES: TEXTOS, TRADUÇÕES E COMENTÁRIOS 619 

3. COLECTÂNEAS DE ESTUDOS SOBRE DESCARTES 620 

A. ESTUDOS CRÍTICOS SOBRE 0 PENSAMENTO DE DESCARTES EM GERAL (excepto o te 
ma do homem) 620 

5. ESTUDOS CRÍTICOS SOBRE 0 HOMEM EM DESCARTES (nomeadamente o dualismo 
substancial e a união da alma e do corpo) 623 

6. A OPÇÃO EPISTEMOLÓGICA E METODOLÓGICA DA PRESENTE INVESTIGAÇÃO 628 

6.1. A CONSTRUÇÃO DA INVESTIGAÇÃO 628 

6.2. HIPÕTESES TEÕRICAS (relativas ã produção cultural em geral e relati
vas ã constituição do pensamento filosófico de Descartes) 629 

ISDICES 633 
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