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O status do movimento em Descartes 

César Augusto Battisti * 
1 PROBLEMA 

O objetivo do presente texto não é discutir dificuldades relativas à diferença entre as duas definições de movimento1 fornecidas por Descartes nos Princípios da filosofia, nem questões referentes à natureza, às causas e às leis desse conceito-chave da física cartesiana2. A pretensão aqui é examinar outra dificuldade, de teor diferente, mas também central ao pensamento cartesiano: trata-se da questão que diz respeito à discussão sobre o caráter necessário ou contingente do movimento, sobre o status de necessidade ou de contingência do movimento. O problema emerge no interior do pensamento cartesiano em razão da constatação de dois posicionamentos distintos e, em princípio, contraditórios: o movimento, para Descartes, é, por um lado, metafisicamente contingente, se nos basearmos no fato de que ele não é uma propriedade que pertença à essência dos corpos ou à natureza essencial da matéria; por outro, é fisicamente necessário, visto que ele é a propriedade a partir da qual tudo o que ocorre no mundo natural é gerado e, portanto, a partir da qual toda e qualquer configuração física se determina. Uma segunda questão, decorrente desta primeira, diz respeito à realidade mesma do movimento e às razões que nos asseguram da sua existência, em vista exatamente do seu caráter metafisicamente contingente e da inexistência de uma prova da realidade do movimento. Não cabe, aqui, querer exigir, rigorosamente, uma prova da existência do movimento, tal como a que Descartes foi levado a fornecer para os corpos ou para o mundo externo em si mesmo3. Provas de existência são fornecidas a respeito de coisas, de substâncias, e não a respeito de propriedades de coisas, como é o caso do movimento. Propriedades são simplesmente atribuídas (ou não) a determinada entidade, de forma necessária ou apenas contingente ou acidental: se uma propriedade for necessária, ela adquire realidade e estabilidade com a existência da respectiva coisa; se uma propriedade for contingente, ela não pode adquirir plena estabilidade, e sua existência, em princípio, é apenas possível. Entretanto, a presente situação é totalmente peculiar, visto que, embora apenas possível e acidental do ponto de vista da natureza dos corpos, o movimento se apresenta como condição necessária da própria existência deles, em razão da definição mesma de corpo fornecida pelo autor: corpos são delimitações ou fragmentações oriundas da efetiva divisibilidade da extensão ilimitada e homogênea em razão da ação do movimento; e, portanto, é o movimento que é responsável pela produção dos corpos e pela diferenciação entre eles.  São essas as questões que serão discutidas a seguir. 
2 O CARÁTER CONTINGENTE DO MOVIMENTO 

Comecemos com a discussão sobre o caráter contingente do movimento. 
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2 Os conceitos de corpo e de movimento são os conceitos-chave da filosofia da natureza cartesiana. Cf. mais adiante. 
3 Em função do procedimento da dúvida, Descartes precisa fornecer uma prova da existência do mundo físico. Ele o faz em 
duas ocasiões: na Sexta de suas Meditações e no Artigo 1 da Segunda Parte dos Princípios. 



 

 144 

É bem conhecida a visão cartesiana de que os corpos são coisas extensas e apenas isso, objetos geométricos tornados existentes, real e efetivamente. Como tais, eles têm propriedades geométricas (grandeza, tamanho, figura, movimento, etc.), mas carecem das qualidades sensoriais (calor, frio, cor, etc.), contrariamente ao que naturalmente tendemos a pensar. Além disso, Descartes estabelece a distinção entre o que é essencial ao corpo e o que não é: o que constitui a natureza do corpo é exclusivamente a extensão em sua tridimensionalidade, ao passo que as outras propriedades, do âmbito da quantidade, não fazem parte do que lhe é essencial. Ao proceder desse modo, o autor não distingue apenas as propriedades corporais das qualidades sensíveis, mas separa o que é absolutamente necessário ao corpo e o que não lhe é: a extensão é a propriedade essencial dos corpos, o atributo principal da res 
extensa, enquanto outros atributos (como o movimento, a figura e a grandeza) não são imprescindíveis a ela. Estes são modos não essenciais e secundários em relação à extensão; e, portanto, dela dependentes, de tal forma que não podem ser concebidos sem a substância extensa, enquanto ela pode sê-lo sem eles4. Essa é uma tese defendida por Descartes em vários de seus textos e mantida intacta ao longo de sua trajetória intelectual. O Mundo (escrito por volta de 1630 a 1633), por exemplo, já afirmava claramente essa tese5, e os Princípios da filosofia, por volta de vinte anos depois, a reiteram com ainda mais força e clareza6. É verdade que, como salienta Daniel Garber (1992, p. 69), Descartes não vê os atributos secundários como meramente acidentais. Cada um deles é uma maneira de expressar a essência da substância, de se referir a ela e de denunciá-la; e, como tal, ela pode ser conhecida por meio de qualquer um deles, isto é, por meio de seus diferentes modos de ser. Mesmo assim, eles não podem ser considerados necessários ou indispensáveis, ao contrário do atributo principal. Com exceção da extensão, todas as propriedades quantitativas ou geométricas dos corpos são ontologicamente contingentes, o que significa dizer que é indiferente a um corpo ou à matéria estar em repouso ou em movimento, ter esta ou aquela propriedade para além do atributo principal.  Isso quer dizer que o movimento é contingente, não necessitando, sob esse aspecto, existir para que determinado corpo exista ou para que a matéria (extensão) exista. Não faz diferença alguma, portanto, à natureza do corpo, estar ele em movimento ou não, estar ele em repouso ou não. Além disso, tampouco parece importar à res extensa se há ou não há movimento no universo todo. Ora, se a sua essência se restringe à pura extensão, a matéria poderia existir sem movimento algum e, portanto, totalmente rígida, inflexível e sem divisibilidade interna. Essa afirmação parece poder ser derivada da tese cartesiana sobre o que é essencial e o que não é essencial à matéria. Ela não deixa de ser uma tese que nos surpreende, é verdade. Como sabemos, dentro de toda tradição aristotélica, a mudança e o movimento eram constitutivos das coisas materiais, de sorte que a 
                                                      
4 Assim, podemos imaginar determinada entidade extensa sem lhe atribuir certa figura ou grandeza ou, mesmo, sem lhe atribuir 
figura ou grandeza alguma, enquanto o contrário não é possível. Podemos também pensar a extensão de forma ilimitada e 
indeterminada, sem introduzir nenhum desses atributos que a particularizam de uma ou de outra forma. A relação da extensão com o movimento parece ser ainda mais complexa. Embora Descartes cite o movimento ao lado dos outros 
atributos, atribuí-lo ou não à determinada entidade material parece significar um acréscimo de algo que é inexistente nos outros casos (quando se fala, por exemplo, da figura ou da grandeza). Nesse sentido, enquanto esses últimos atributos são claramente geométricos ou extensos, o movimento parece ser um atributo eminentemente físico.  

5 Cf.: “Mas eles não devem tampouco achar estranho, [...] se eu conceber sua extensão, ou a propriedade que ela tem de ocupar 
espaço, não como um acidente, mas como sua verdadeira forma e sua essência [...]” (Descartes, 1996, XI, p. 36). 

6 Cf. o Artigo 53 da Primeira Parte e o Artigo 4 da Segunda Parte (Descartes, 1996, IX-2, p. 48; p. 65). Diz o Artigo 53: “Mas, 
ainda que cada atributo seja suficiente para que se conheça a substância, há em cada uma delas, entretanto, um que constitui sua natureza e sua essência, e do qual todos os outros dependem. A saber, a extensão em comprimento, largura e profundidade constitui a natureza da substância corporal; e o pensamento constitui a natureza da substância que pensa. Com 
efeito, tudo o que a mais se pode atribuir ao corpo pressupõe a extensão, e não é senão uma dependência do que é extenso. [...] Assim, não poderíamos conceber, por exemplo, a figura se não fosse em uma coisa extensa, o movimento senão em um espaço que seja extenso. [...] Mas, ao contrário, podemos conceber a extensão sem figura ou sem movimento [...]” 
(Descartes, 1996, IX-2, p. 48). Essa tese é repetida muitas vezes por Descartes. 
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natureza era princípio de movimento: o movimento, por assim dizer, fluía nas coisas em razão da própria natureza ou essência delas, sendo refreado ou contido apenas com violência ou, então, vindo a extinguir-se naturalmente7. E, embora Descartes não seja o primeiro a retirar o movimento do íntimo dos corpos e a desvincular o movimento da essência da matéria, autores como Galileu, por exemplo, não subordinam a individuação e a delimitação dos corpos à atuação do movimento, mas os tomam como “entidades” dadas. Da mesma forma, o movimento é tomado como propriedade real dos corpos, e é como tal que se estabelece seu comportamento e suas propriedades. Descartes, ao contrário, desvincula matéria e movimento e, ao mesmo tempo, subordina a individuação da matéria à atuação do movimento, de sorte que, por um lado, mesmo depois da prova da existência do mundo externo, a realidade do movimento permanece problemática, mas, por outro, dada a função que ele cumpre, não pode sê-lo.  De todo modo, quando Descartes reconhece a geometria como ciência certa – e inclui nela tudo o que podemos imaginar de claro e distinto (por exemplo, as diferentes figuras, suas propriedades e relações, bem como o movimento de um ponto ou de uma linha) –, isso não significa que, se corpos existirem, eles terão tais propriedades geométricas automática e necessariamente, mas apenas que podem tê-las. De forma semelhante, em seguida, quando o filósofo procede à distinção entre substância espiritual e substância material, o que ele atribui a esta última como propriedade necessária é apenas sua natureza extensa, enquanto os modos, reconhecidos como tais por serem dependentes da substância, são apenas possíveis.  Tal é o caso do movimento, por mais que ele venha a ser importante para a física e por mais que historicamente ele tenha sido considerado intrínseco à natureza das coisas materiais. Tal é o caráter contingente do movimento. E, assim, a realidade do movimento não está assegurada simplesmente pelo fato de existirem corpos, pois, repitamos mais uma vez, poderia haver corpos sem movimento, extensão sem movimento. A definição de extensão geométrica e a estipulação da essência dos corpos asseguram ao movimento apenas a sua possibilidade e a sua dependência em relação à extensão, mas não sua realidade ou necessidade. 
3 A NECESSIDADE FÍSICA DO MOVIMENTO 

Passemos à discussão de sua necessidade física. A questão, agora, diz respeito ao fato de o movimento se apresentar como fisicamente necessário. Embora não seja uma propriedade essencial da extensão, mas apenas possível ou contingente, ele é indispensável do ponto de vista da ocorrência ou da existência de qualquer fenômeno físico.  Mais do que isso! O movimento é essencial, como veremos abaixo e como foi antecipado acima, à existência da multiplicidade dos corpos, de modo que, se não houvesse movimento, parece que não poderia haver corpos distintos entre si nem fenômeno físico algum. Com efeito, é o movimento que recorta ou fragmenta a extensão em corpos, é ele que imprime comportamentos diferenciados entre as partes da matéria. Se consultarmos novamente os Princípios da filosofia, constataremos, de forma muito clara, que as duas noções fundamentais à física cartesiana são as de corpo e de movimento. A Segunda Parte da obra, que trata dos “princípios das coisas materiais”, se organiza em dois grandes blocos, o primeiro tratando da estrutura do atributo principal da substância extensa (a extensão) e o segundo, do movimento como sua propriedade central. Com efeito, os Artigos 1 a 23 tratam da existência dos corpos, da identificação da matéria à extensão e dos preconceitos relativos à rarefação e ao vazio, enquanto os Artigos 24 a 63 tratam do movimento, quanto à sua natureza, suas causas e leis, bem como aos preconceitos que lhe são 
                                                      
7 Sobre essa visão da tradição aristotélica, Descartes faz a seguinte observação: segundo essa tradição, diz ele, o movimento é 
estranhamente (para não dizer, contraditoriamente) a única coisa cujo fim é sua própria destruição. Como pode uma coisa 
ter por fim o seu próprio aniquilamento? 
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relativos, restando apenas o Artigo 64, que estabelece o caráter matemático desses princípios e reafirma a suficiência deles para a explicação de todos os fenômenos da natureza. E, assim, toda a física cartesiana se baseia nas noções de corpo e de movimento. No que diz respeito ao papel central do movimento, o Artigo 23 estabelece uma tese de forma incisiva. No intuito de proceder à passagem entre o primeiro bloco de artigos para o segundo, esse artigo caracteriza, de forma contundente, o movimento como o modo da matéria mais importante dentre todos, dado que todas as outras propriedades devem ser explicadas por meio dele. Com efeito, o movimento é o responsável pela produção de todas as variações da matéria, em si mesma homogênea e indiferenciada. Apesar da sua unidade essencial e da sua plena homogeneidade interna, diz o texto, a matéria pode “receber” as mais “diversas disposições” que se imagine, em razão do “movimento de suas partes”: “todas as variedades que existem na matéria dependem do movimento de suas partes”, “toda a diversidade das formas que nela se encontram depende do movimento local”, embora haja, em si, “uma mesma matéria em todo o universo”8. O Mundo, mais uma vez, antecipa essa mesma linha de raciocínio. Em seu capítulo segundo, quando Descartes examina um fenômeno particular para dele extrair sua estrutura explicativa e generalizá-la para todos os outros fenômenos, é o movimento que aparece como único elemento indispensável. O que é necessário, pergunta Descartes, para explicarmos um pedaço de madeira em chamas, o calor do fogo e a sua luminosidade? Responde ele:  
[...] quanto a mim, que temo me enganar se supuser algo mais que o que vejo aí dever existir 
necessariamente, me contento em conceber o movimento de suas partes [...]; considero que isso sozinho 
poderá provocar-lhe todas as mesmas mudanças que se observa quando ela queima (Descartes, 1996, XI, 
pp. 7-8). 

E, assim, o autor conclui que o movimento é a propriedade fundamental e indispensável à explicação dos fenômenos que ocorrem em um pedaço de madeira em chamas, tais como a sua consumação, o calor, a luz, etc. Sua pretensão é mostrar que, tal como nesse caso particular, todos os fenômenos físicos se deixam explicar pelo movimento da matéria: para que haja fenômenos físicos, é preciso que exista matéria e a ela seja atribuído o movimento. Tal é, diga-se de passagem, uma das funções principais dos primeiros capítulos do Mundo: um procedimento analítico em busca dos elementos indispensáveis à estrutura explicativa dos fenômenos físicos, quais sejam, a constituição da matéria em forma de partículas (embora não sejam átomos) e que elas estejam em movimento. Nesse sentido, Descartes está afirmando não apenas uma tese que é também uma tese aristotélica e de toda a física clássica, a que, mantidas as devidas distinções conceituais, define a natureza física como o reino do movimento e a ciência física como a ciência do movimento. Para o autor, primeiramente, o movimento é, como vimos, a propriedade dos corpos da qual dependem todas as outras; ele é, portanto, a propriedade de longe a mais importante para a física de Descartes, sendo todos os fenômenos físicos engendrados ou produzidos a partir dele. O movimento é, portanto, condição das demais propriedades corporais, sem ser dependente de nenhuma outra.  Por outro lado, ainda que Descartes afirme que a natureza é princípio de movimento, ele não quer dizer, com isso, que o movimento seja inerente e essencial à matéria. Como já dissemos, o movimento é uma propriedade não necessária dos corpos; ele não é constitutivo da essência dos corpos. E, portanto, 

                                                      
8 Cf. a passagem completa do Artigo 23: “Todas as variedades que existem na matéria dependem do movimento de suas partes. Há apenas 
uma mesma matéria em todo o universo, e nós a conhecemos apenas pelo fato de que é extensa; quanto a todas as propriedades que percebemos distintamente nela, elas se reportam ao fato de que ela pode ser dividida e movida segundo 
suas partes, e que ela pode receber todas as diversas disposições que observamos poder acontecer pelo movimento de suas partes. Pois, ainda que possamos fingir, pelo pensamento, as divisões nessa matéria, mesmo assim, é seguro que nosso pensamento não tem o poder de alterar algo, e que toda diversidade das formas que aí se encontram depende do movimento 
local” (Descartes, 1996, VIII, pp. 52-53; IX-2, p. 75; itálico no original). 
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embora o movimento seja a propriedade fundamental para a física, ele não é uma propriedade fundamental, essencial, da matéria em si mesma. A questão se torna mais complexa, na medida em que o movimento, ao dar origem aos diferentes comportamentos da matéria, às suas diferentes propriedades, dá simultaneamente origem aos diferentes corpos, visto que são essas diferenças de propriedades que constituem as diferenças entre os corpos. Assim, só haverá corpos (corpos distintos entre si) e fenômenos físicos, se houver movimento.  Descartes fornece a seguinte definição de corpo: por um corpo, diz ele no Artigo 25 da Segunda Parte dos Princípios, “entendo tudo o que é transportado junto”, isto é, tudo o que é suscetível de um movimento solidário9. E, assim, a individualidade dos corpos é fundada sobre a unidade dos movimentos de suas partes. A própria noção de corpo depende da noção de movimento, visto que o que é suscetível de um movimento solidário pode ser tomado como um único corpo. E, portanto, se há corpos, segundo essa definição, há movimento, pois o movimento é condição para que os corpos sejam individualizados ou distintos entre si. Corpo é uma parte da matéria que se individualiza por possuir um movimento único. 
4 RETORNO AO PROBLEMA 

E eis que retornamos ao problema inicial. O movimento, dissemos no início, não é essencial à matéria. Assim, portanto, não é essencial que ele exista. Logo, o mundo físico, isto é, o mundo dos fenômenos físicos, e a ciência física são apenas possíveis na medida em que o movimento, ontologicamente falando, é uma propriedade tão somente contingente ou possível da matéria. Sob esse ponto de vista, Deus poderia ter privado a matéria do movimento.  Parece ser nesse contexto que se justifica o fato de o movimento não ser discutido no interior da metafísica cartesiana. As Meditações não tratam, em nenhum momento, do movimento, cuja razão parece ser exatamente o fato de que esta propriedade, não pertencendo essencialmente à natureza dos corpos, não merece lugar de destaque na investigação do que o mundo é e do que se pode conhecer sobre ele necessariamente. Nessa obra, Descartes prova a existência do mundo externo e estabelece limites ao conhecimento sensível, mas não discute o papel do movimento em nenhum momento. Por outro lado, como acabamos de ver, deve haver movimento necessariamente no mundo, sob pena de não haver fenômeno físico algum e sob pena de não haver nem mesmo corpos: se há corpos e fenômenos físicos quaisquer que sejam, deve haver movimento, por ser ele o responsável por promover a individuação das partes da matéria. Logo, sem deixar de ser uma propriedade apenas contingente da substância extensa, o movimento, ao mesmo tempo, se apresenta como uma propriedade necessária dos corpos no âmbito da física. 
5 DOS CORPOS AO MOVIMENTO 

Como podemos fornecer uma solução a essa questão? Será que temos uma solução a ser apresentada aqui?  A alternativa aqui proposta consiste em examinar a prova da existência dos corpos, fornecida por Descartes especialmente no final das Meditações, e mostrar que a existência deles implica o reconhecimento da realidade de seus diferentes modos ou de suas diferentes propriedades geométricas, dentre as quais uma delas é o movimento. Nesta ocasião, Descartes, contudo, não privilegia o movimento como modo mais fundamental dentre todos, mas apenas o reconhece (implicitamente, mas necessariamente) como um dentre os outros. É somente quando trata dos “princípios das coisas materiais” (Segunda Parte dos Princípios) que o autor apresenta a tese do movimento como o modo mais 
                                                      
9 Cf.: “Por um corpo, ou então por uma parte da matéria, entendo tudo o que é transportado junto, ainda que seja talvez 
composto de várias partes que empreguem, contudo, sua agitação para fazer outros movimentos” (Descartes, 1996, VIII, p. 
53-54; IX-2, p. 76).  
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importante. Entretanto, ao juntarmos os dois momentos do percurso reflexivo cartesiano (as duas teses), teremos a conclusão de que, se a existência dos corpos implica a realidade de seus modos, sendo o movimento o mais básico de todos, segue-se que a realidade dele é a primeira a estar garantida. E, assim, indiretamente, da prova dos corpos podemos derivar a realidade do movimento, embora Descartes não o faça explicitamente. Vejamos isso com um pouco de detalhes. A prova da existência dos corpos, fornecida nas Meditações, parte da análise das ideias sensíveis ou das sensações, e conclui pela existência dos corpos como causas dessas ideias. Sem entrarmos em detalhes da prova10, é importante realçarmos o fato de que as sensações nos remetem aos corpos como suas causas, embora isso não implique semelhança entre causa (corpos) e efeitos (as ideias sensíveis). Os corpos causam as ideias sensíveis sem lhes garantir semelhança entre si. E, assim, embora não possamos adiantar muito sobre o que eles são, eles existem indubitavelmente. Além disso, um dado importante da prova é que, nela mesma (talvez apenas em seguida11), fica demonstrada a tese de que à multiplicidade das ideias sensíveis corresponde uma variedade material existente e, portanto, uma multiplicidade de corpos. Isso significa dizer que a prova da existência dos corpos deixa claro que é uma prova da existência e uma prova da multiplicidade de entidades existentes. Em outras palavras, quando Descartes, no interior da sua reflexão metafísica, precisa provar a existência das coisas materiais, ele a prova sob a condição de assumi-la sob a forma da pluralidade. E não poderia ser diferente, visto que corpos só existem de forma solidária e interdependente: sob a perspectiva cartesiana, admitir a existência de um corpo é admitir a existência de outros corpos, que lhe são exteriores e distintos, dado que um corpo se individualiza por oposição aos corpos que o circundam e que dele se diferenciam. Além disso, só podemos ter ideias sensíveis, se os corpos exercerem seu poder causal sobre nós; ora, se houvesse um único corpo no universo, a matéria não teria esse poder, visto que seria totalmente rígida e inflexível: o poder causal da matéria pressupõe a sua efetiva divisibilidade12.  Assim, portanto, na prova dos corpos, diferentemente de quando examinamos a essência deles, partimos das ideias sensíveis para derivar a existência da substância material, bem como a constatação da sua divisibilidade, isto é, da multiplicidade corporal: a distinção entre as ideias implica a distinção entre os corpos, e a distinção entre os corpos implica a introdução da variedade geométrica no mundo material (grandeza, quantidade, tamanho, figura, limite, movimento, repouso, etc.). A dificuldade aqui em discussão nasce exatamente do fato de que Descartes não vai adiante no sentido de examinar a causa dessas variações geométricas da matéria. E, pelo que se pode perceber, ele não vai adiante porque essa tarefa não pertence à metafísica, dado que tais atributos corporais não pertencem ao âmbito da essência ou da natureza da substância material. Por isso, tampouco há uma reflexão, nesse momento,                                                       
10 O ponto de partida da prova é o fato indubitável da existência na mente da capacidade de sentir ou de ter ideias sensíveis. A 
partir daí, podemos resumi-la em seis passos: 1) Há uma faculdade ativa correspondente à minha capacidade passiva de sentir: como ação e paixão são eventos correlativos, à passividade da mente corresponde algo ativo. 2) Esta faculdade ativa 
não pode existir em mim e, portanto, é exterior e independente em relação à mente: ela é exterior, pois, se existisse em mim, eu saberia. 3) Essa entidade existente deve conter, seja formalmente seja eminentemente, toda a realidade que há 
objetivamente nas ideias por ela produzidas: a causa exterior pode ser mais perfeita (eminente) ou igualmente perfeita ao efeito (formal). 4) Há uma inclinação natural e incorrigível a crer que são os corpos que me enviam tais ideias: dada a incorrigibilidade dessa inclinação, ela é verdadeira. 5) Deus seria enganador, se as ideias sensíveis não fossem enviadas pelas 
coisas corporais: como ele não pode ser enganador, elas procedem dos corpos. 6) Os corpos são, portanto, as causas formais das ideias sensíveis e, como tais, eles existem (cf. Descartes, 1996, VII, pp. 79-80; IX-1, p. 63). 

11 É problemática, embora por vezes defendida, a tese de que a multiplicidade dos corpos fora introduzida em seguida à prova 
e não no interior da prova. Parece ser mais correto afirmar que a multiplicidade foi provada exatamente junto com a tese da 
existência. Afinal, a conclusão da prova é que “corpos existem” (no plural). 

12 Esse ponto de vista pode ser ilustrado fisiologicamente. Se houvesse apenas um corpo, não havendo distinção entre o meu e 
aqueles que o circundam, estes não poderiam atingir a minha sensibilidade: uma sensação só ocorre se algo atingir a minha sensibilidade; e, para tal, esse algo deve se distinguir do meu corpo, se ausentar e se presenciar à minha percepção. Se um corpo estiver sempre presente à minha sensibilidade (sempre colado ao meu corpo), eu não o sinto, tal como o ar estático 
que me rodeia; se ele se ausentar e depois se apresentar a ela, ocorre a denúncia de sua presença ou existência. 
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sobre como se relacionam os diferentes modos do corpo, sendo tratados todos eles igualmente e sem hierarquização. Ocorre, contudo, que, na passagem da metafísica para a física, quando o movimento é apresentado como o modo mais importante dentre todos eles – e o modo responsável pela “desintegração” da matéria homogênea e inflexível –, já não é preciso perguntar pela realidade ou pela necessidade dele: o movimento, neste caso, não só adquire realidade, como se torna a principal propriedade corporal depois da extensão, visto que todas as outras se originam a partir dele. Em outras palavras, a realidade do movimento recebe confirmação indireta e retrospectivamente no final das Meditações, quando o autor conclui pela existência dos corpos, em razão da tese de que a variedade dos corpos é causada pelo movimento, como dizem os Princípios. E, portanto, a realidade do movimento, evidentemente, está garantida. E, assim, embora permaneça metafisicamente contingente, o movimento recebe uma confirmação “metafísica” de sua realidade: dado que há uma prova metafísica da pluralidade corporal, essa prova implica a existência necessária do movimento. Sua realidade é, portanto, efetiva, necessária em algum sentido, e não apenas possível. 
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