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Solucionar o assim denominado problema da constituição material de acordo 

com o aparato conceitual da filosofia de Tomás de Aquino é o objetivo dessa 

obra. Ao longo dela, Christopher Brown pretende mostrar a relevância desse 

aparato nos debates contemporâneos sobre o referido problema, isto é, 

pretende demonstrar a atualidade do pensamento tomista no que diz respeito a 

problemas de identidade relacionados a coisas materiais. O espírito desse 

projeto, que se localiza nas fronteiras da relação entre filosofia e história da 

filosofia, é elucidar um problema filosófico e problematizar nossas intuições 

sobre o mesmo através do recurso à perspectiva de um autor clássico, cuja 

diferença em relação às reflexões contemporâneas pode servir para renová-las. 

Para melhor julgar o mérito dessa empreitada, vejamos precisamente qual é o 

problema que está aqui em jogo e como o autor desenvolve sua argumentação. 

Problemas de identidade dizem respeito aos princípios que tornam uma 

coisa a determinada coisa que ela é ao invés de outra qualquer, respondendo 

pelo fato de se poder dizer dela que é uma coisa ao invés de muitas, ao menos 

em algum sentido. A complexidade e a relevância filosófica desse gênero de 

problemas revelam-se na sua variedade de aspectos e objetos. Segundo um 

aspecto modal, por exemplo, trata-se de perguntar sobre quais alterações uma 

coisa pode sofrer permanecendo a mesma, isto é, que elementos uma coisa não 

pode deixar de apresentar, o que necessariamente a constitui como aquilo que é. 

Segundo um aspecto temporal, trata-se de determinar se uma coisa é capaz de 

perdurar ao longo de um intervalo de tempo e quais são as condições dessa 

capacidade. De acordo com os diferentes objetos a que se pode dirigir, o 
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problema da identidade pessoal é uma de suas mais célebres versões, mas, de um 

modo geral, pode-se perguntar acerca dos princípios de identidade de quaisquer 

entidades admitidas numa ontologia, como substâncias, propriedades, estados de 

coisas ou mesmo proposições.  

O objeto de acordo com o qual o problema da identidade é analisado na 

presente obra são as coisas materiais: corpos vivos e inanimados, bem como os 

artefatos que são a partir desses constituídos. O ângulo a partir do qual o autor 

aborda o problema é o do aparente conflito que surge entre algumas intuições 

gerais sobre as coisas materiais. O autor denomina de “problema da constituição 

material” (doravante “PCM”) o problema da identidade de objetos materiais 

visto a partir desse ângulo. O lugar privilegiado onde se manifesta o PCM são 

casos exemplares como o do navio de Teseu, que dá titulo ao livro. Nesse 

sentido, intuições sobre coisas materiais parecem levar a resultados 

contraditórios quando aplicadas à situação em questão. Em sua versão mais 

completa, devida a Hobbes, o navio de Teseu seria um objeto material cujas 

partes iriam sendo trocadas gradativamente, até que a totalidade de suas peças 

originais tivesse sido trocada. Ao mesmo tempo, as peças “descartadas” seriam 

recolhidas e reconfiguradas como um navio na disposição original. Cabe, então, 

questionar qual dos navios resultantes seria idêntico ao original, se algum deles 

puder sê-lo. A resposta depende da consideração de intuições como a de que há 

vários tipos de objetos materiais, inclusive compostos, alguns dos quais podem 

sofrer perdas parciais ou totais de suas partes ou de que só pode haver um 

objeto material em cada lugar do espaço. Como o conjunto das intuições desse 

tipo parece acarretar respostas distintas e mutuamente excludentes àquele 

questionamento, parece necessário abrir mão de uma ou mais das intuições que 

se costuma sustentar sobre o tema. A contribuição que a filosofia de Tomás 

pode oferecer ao problema, segundo o autor, é conciliar as intuições 

comumente aceitas acerca da identidade das coisas materiais, ou seja, solucionar 

o PCM sem abrir mão de nenhuma daquelas intuições; tal contribuição seria 

especialmente relevante na medida em que todas ou a maioria das soluções 

contemporâneas para esse problema implicariam o abandono de uma ou mais 
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daquelas intuições. 

Tendo isso em vista, a obra se organiza da seguinte maneira. Inicialmente, 

no primeiro capítulo, são apresentadas seis intuições gerais concernentes à 

identidade de objetos materiais e é ilustrado o modo como elas se comportam 

em alguns casos particulares. Ao longo dessa apresentação, algumas “famílias” de 

soluções contemporâneas para o PCM são esquematicamente organizadas, 

levando em consideração quais daquelas intuições cada um dos tipos de solução 

decide abandonar ou reinterpretar. É oferecido, assim, um útil panorama da 

metafísica de coisas materiais contemporânea, onde podemos comparar variadas 

alternativas teóricas a partir dos custos e vantagens que cada solução apresenta. 

No segundo capítulo, três soluções específicas são examinadas em detalhe, 

aquelas propostas por Peter van Inwagen, Lynne Baker e Dean Zimmermann. Ao 

longo dessa análise, tem-se a ocasião de aprofundar a compreensão do 

comportamento teórico de noções como identidade relativa, coincidência 

espacial e bi-locação de objetos, reducionismo, eliminativismo e pluralismo 

ontológicos, a partir do modo como são aceitas, rejeitadas e aplicadas em cada 

teoria. Essas soluções servirão, ainda, no resto do livro, como contraponto à 

solução tomista que será construída ao longo dos três capítulos subsequentes. A 

escolha de interlocutores contemporâneos é evidentemente movida pela 

suposição de que tal procedimento seria mais adequado para o estabelecimento 

da pretendida atualidade do pensamento de Tomás. Embora a legitimidade dessa 

suposição seja em si mesma questionável, seu ponto mais problemático talvez 

seja o caráter excludente que assume na obra: com a óbvia exceção de Tomás, 

nenhum interlocutor medieval ou mesmo moderno comparece a ela. 

Nos capítulos 3, 4 e 5, o autor passa a reconstruir os pontos da filosofia de 

Tomás que são relevantes para o tratamento do problema da identidade de 

coisas materiais, todos gravitando em torno da noção de substância composta 

individual e suas partes.  

No capítulo 3, o autor aborda as noções de substância, acidente e 

substância material em particular, que é definida em termos de subsistência e 

completude numa espécie, bem como extensão tridimensional. As 
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interpretações, explicações e justificativas fornecidas pelo autor são, embora 

muitas vezes pouco minuciosas, predominantemente corretas, claras e pouco 

problemáticas, ao menos no contexto da filosofia de Tomás. Apenas duas 

ressalvas devem ser feitas. Em primeiro lugar, o autor, ao dar sua caracterização 

mais fundamental da noção de substância material, assinala de passagem tratar-se 

de algo que apenas “normalmente” se extende no espaço. Essa atenuação visa, na 

verdade, a dar espaço à sua interpretação posterior acerca da identidade pessoal 

no postmortem. Em segundo lugar, o autor considera que compostos que têm 

partes homogêneas e são unos apenas por continuidade, como uma porção de 

água, são unidades substanciais no mesmo sentido em que suas partes, como 

moléculas de água ou porções menores da mesma, quando destacadas da porção 

maior. Nenhum argumento ou base textual é ou será oferecido para essa tese, 

que nem é trivial nem consensual na literatura secundária. Mais grave ainda, ao 

final do livro acontece a adesão a um critério de substancialidade (p. 174) que 

parece ser inconsistente com a unidade substancial de compostos homogêneos. 

Segundo esse critério, uma substância tem poderes causais que suas partes 

isoladamente não têm e que não podem ser reduzidos a uma soma dos poderes 

das partes. Como coisas da mesma espécie têm o mesmo tipo de poder causal, 

parece difícil, se não impossível, que tal critério seja preenchido por compostos 

homogêneos, que se caracterizam por ter partes que, tomadas isoladamente, 

pertencem à mesma espécie do todo. De todo modo, como resultado desse 

capítulo, o autor passa a dispor das ferramentas iniciais para tratar, no capítulo 

seguinte, das relações composicionais entre a substância material e suas partes e, 

de um modo geral, entre tipos de compostos e seus respectivos tipos de partes. 

No capítulo 4, são tratadas as composições por partes metafísicas e partes 

integrais. Em relação ao primeiro tipo, são examinados os conceitos de forma 

substancial e matéria prima, com merecida atenção para o tema da unicidade da 

forma substancial em cada substância, tratado de maneira clara e bem 

fundamentada, dentro dos limites de uma obra que não se pretende estritamente 

histórica nem especializada no tema. Partes integrais de substâncias são 

basicamente compreendidas em sentido quantitativo ou funcional, tendo como 
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característica distintiva a posterioridade em relação ao todo que compõem, ou 

seja, o fato de que são definidas em função do todo a que pertencem, não sendo, 

por isso, substâncias, mas apenas partes de substâncias. Embora se aproximem 

das partes metafísicas por ambas não serem substâncias, dessas se distinguem, de 

acordo com o autor, em virtude de não existirem em outro algo como em um 

sujeito, como é o caso das partes metafísicas. Tal caracterização indireta de parte 

metafísica (p. 91) parece deixar de fora a matéria prima, explicitamente 

reconhecida como parte metafísica, o que passa despercebido pelo autor. Ainda 

assim, a unicidade da forma substancial basta para provar o resultado desejado: 

partes de substâncias não são substâncias, de modo que não é necessário aceitar 

uma versão forte de bi-locacionismo segundo a qual dois ou mais objetos e o 

todo que compõem coincidem espacialmente. No caso de substâncias, suas 

partes simplesmente não são objetos no mesmo sentido em que ela própria o é. 

Ao fim do capítulo, é feita uma rápida menção ao status ontológico de 

artefatos, que são considerados unidades acidentais entre uma ou mais 

substâncias e um acidente, como, por exemplo, um pedaço de mármore e a 

forma acidental de estar esculpido como uma certa estátua, ou entre alguns 

pedaços de madeira, ferro e vidro e a forma acidental de estarem dispostos 

como uma mesa. Embora essa formulação seja, na forma genérica segundo a qual 

é apresentada, correta, a ligeireza com a qual é abordada terá consequências 

indesejáveis no capítulo seguinte. 

No capítulo 5, são investigados os princípios que tornam coisas materiais 

indivíduos, ou seja, os princípios responsáveis pela identidade numérica de 

unidades substanciais e acidentais materiais. Nos dois casos, a unidade numérica 

da forma, respectivamente substancial e acidental, é a condição da unidade 

numérica da coisa. No caso da forma acidental, a unidade numérica é dada pela 

unidade numérica da substância em que inere. No caso da forma substancial, a 

identidade numérica, por sua vez, deve-se à sua recepção pela matéria segundo 

dimensões indeterminadas. Este último passo é bem menos desenvolvido que o 

desejável, faltando uma melhor apreciação das diferentes versões da doutrina do 

caráter individuador da matéria desenvolvidas por Tomás ao longo de sua 
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carreira, uma apreciação que esclarecesse as motivações e benefícios conceituais 

envolvidos na adoção daquela usada pelo autor. Tal lacuna não chega a ser 

preenchida nem mesmo por uma análise cuidadosa de pelo menos alguns dos 

principais textos em que Tomás formula sua teoria da individuação. Como 

resultado disso, a noção de matéria sob dimensões indeterminadas como 

princípio individuante acaba se apresentando como pouco mais que uma 

formulação verbal, ou ao menos encontra-se desprotegida de uma enorme 

variedade de objeções. 

Dois temas que recebem especial atenção ao longo desse capítulo são as 

condições de identidade de artefatos e a relação entre a alma desencarnada e o 

indivíduo humano em sua condição natural. No que diz respeito ao último, o 

autor propõe que o homem não se corrompe com a morte, mas apenas o seu 

corpo, ou seja, propõe que a alma desencarnada de Sócrates identifica-se a 

Sócrates. Ele defende sua proposta da acusação de que isso implicaria a 

identificação de Sócrates à sua alma, a qual é explicitamente recusada por Tomás, 

a partir do lema de que identidade não é constituição. Em outras palavras, o 

Sócrates desencarnado seria constituído apenas por sua alma sem por isso se 

identificar a ela, o que não impediria o Sócrates post mortem de ser uma 

substância material graças à cláusula que vimos ser introduzida anteriormente na 

caracterização de substância material. É apenas em situações “normais” que 

Sócrates apresenta todos os seus princípios essenciais. Embora o lema de que 

constituição não é identidade claramente se aplique à relação entre um todo e 

suas partes integrais, em virtude da posterioridade destas em relação àquilo que 

constituem, sua extensão às partes metafísicas parece duvidosa, dado que estas 

caracterizam-se justamente por constituir a essência da substância de que são 

partes. Outro problema que a proposta oferecida apresenta é a difícil tarefa de 

determinar o que é corrompido quando acontece a morte biológica de uma 

substância humana. Certamente alguma substância deve ter sido corrompida, 

pois uma ou mais substâncias foram geradas (o defunto ou o conjunto de 

substâncias que o constitui, caso ele não conte como substância). Não pode ter 

sido a substância humana original, pois Sócrates continuaria, por hipótese, a 
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existir como alma desencarnada; caso escolhamos dizer que apenas o corpo de 

Sócrates foi corrompido, como faz o autor, passamos a tratar o corpo, tomado 

como parte metafísica, como substância, o que é manifestamente incompatível 

com a doutrina da unicidade da forma substancial.  

Ao fim do capítulo, encontramos um esforço para determinar critérios de 

identidade de artefatos. Tendo em vista a condição de unidade acidental 

desfrutada por artefatos e a dependência de unidades acidentais da unidade 

contínua da(s) substância(s) na(s) qual(is) a forma acidental inere, obtém-se a 

conclusão de que uma estátua, ao perder uma lasca, torna-se outra estátua, de 

que uma bicicleta, ao ser desmontada e remontada, torna-se outra bicicleta e de 

que um navio, ao ter a menor de suas partes substituída, torna-se outro navio. 

Trata-se de um critério de identidade altamente restritivo e contra-intuitivo para 

artefatos, o que é prontamente percebido pelo autor. Sua reação é assinalar que 

a identidade de unidades acidentais e de substâncias inanimadas de fato é mais 

frágil que a de seres vivos, o que, embora correto até certo ponto, não tira o 

aspecto contra-intuitivo do critério obtido. Como uma última tentativa de tornar 

o critério de identidade para artefatos mais palatável, ele é atenuado sem 

qualquer base nos elementos tomistas reconstruídos anteriormente; na verdade, 

não parece haver outra justificação para essas atenuações além de tornar o 

critério mais palatável. Uma alternativa mais promissora seria traçar uma 

concepção reducionista de artefatos, segundo a qual a propriedade de ser uma 

mesa, ou de ser uma cadeira, tivesse como condição necessária um certo tipo de 

forma acidental quantitativa entre substâncias, sem no entanto consistir nessa 

forma acidental inerente a alguma(s) substância(s). Desse modo, algo só poderia 

ser uma certa mesa caso um pedaço de madeira, outros de ferro e outro de 

vidro estivessem espacialmente configurados na disposição adequada, embora 

essa configuração permita que ela desempenhe a função de variados tipos de 

artefatos. Em outra palavras, essa configuração não se identifica mas apenas 

condiciona propriedades como “ser uma mesa”, “ser uma cama”, “ser uma 

barricada”. Nessa alternativa, apenas a forma acidental que consiste na disposição 

quantitativa (ou qualitativa) que condiciona cada uma dessas propriedades seria 
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uma forma realmente inerente numa substância ou conjunto de substâncias. Por 

outro lado, a propriedade de ser um artefato seria uma propriedade meramente 

intencional, inteiramente imanente ao sujeito que toma um certo algo como 

artefato. É interessante notar que um dos argumentos que o autor usa ao 

discutir posteriormente com um de seus interlocutores contemporâneos, contra 

a tese de que uma estátua é uma coisa material no mesmo sentido em que a 

porção de bronze da qual é feita o é, poderia servir para embasar essa 

concepção reducionista da propriedade de ser um artefato (p. 171). Segundo ele, 

se uma estátua é uma coisa tanto quanto aquilo de que é feita, poderemos 

“criar” uma infinidade de objetos sem, contudo, exercer qualquer influência 

causal sobre eles: uma pedra poderia ser transformada numa escultura abstrata 

(ou mesmo figurativa, havendo a coincidência adequada), num peso de papel e 

numa arma com apenas um olhar. Nesse ponto, o autor se contenta em 

sustentar que ser um artefato não é um tipo de forma substâncial; talvez pudesse 

ir mais adiante e defender que não é sequer um tipo de acidente real inerindo 

nas substâncias a partir das quais são constituídos os artefatos. Isso permitiria a 

formulação de critérios inteiramente pragmáticos para a identidade de artefatos, 

livrando o autor do embaraço de ter de escolher entre uma teoria 

absolutamente contra-intuitiva e outra ad hoc. 

No capítulo 6, o autor passa a aplicar seus resultados a casos particulares 

análogos aos do navio de Teseu. Basta dizer aqui que suas posições são 

interessantes em relação a substâncias vivas e decepcionantes em relação a 

artefatos, refletindo as virtudes e defeitos do capítulo anterior. Vale notar, ainda, 

que a grande superioridade da solução oferecida para substâncias vivas parece 

ser percebida implicitamente pelo próprio autor, que chega a tentar diluir essa 

disparidade dedicando maior atenção aos casos para os quais dispõe de uma 

solução mais adequada. No limite, o caso do navio de Teseu é parcialmente 

transmutado, sem mais, num caso envolvendo uma pessoa cujas células são 

completa e gradativamente substituídas ao longo da vida (p. 150). A assimetria 

entre artefato e substância, apontada insistentemente no capítulo anterior, é 

então ultrapassada sem escrúpulos. 
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No último capítulo, os interlocutores contemporâneos voltam ao centro 

da cena, sob a forma de objeções hipotéticas que o autor imagina que cada um 

deles poderia levantar contra sua solução tomista. Previsivelmente, ele é bem 

sucedido em rebater as objeções formuladas por si mesmo. Se quase nenhuma 

contribuição positiva é gerada a partir daí para sua própria solução, ao menos ela 

é reforçada por contraste com os aspectos contra-intuitivos das teorias rivais. 

Além disso, é aí que se apresentam o critério de substancialidade e o argumento 

reducionista que já mencionamos, nenhum dos quais, infelizmente, é levado às 

suas últimas conseqüências. 

De um modo geral, a obra, se por um lado peca por superficialidade em 

alguns passos, por outro lado tem o mérito de expor algumas idéias 

interessantes de maneira clara e pedagógica. Ao longo dessa exposição, delimita 

acertadamente boa parte dos conceitos básicos necessários a um tratamento 

tomista do problema da identidade de objetos materiais, lançando alguma luz 

sobre as articulações entre esses conceitos. Desse modo, suas insuficiências 

pontuais não chegam a comprometer definitivamente o proveito da leitura, 

servindo antes como estímulo e ponto de partida para reflexões melhores e mais 

aprofundadas sobre o tema. É nessa medida que a obra sucede em dar uma 

contribuição relevante para a atualidade do tomismo. 


