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A desmedida diferença ontológica que presumivelmente separa criador de 

criaturas – quer tendo-se em vista artigos de fé, quer tendo-se em vista as 

peculiaridades de quadros conceituais dotados de um “deus filosófico” – é um 

permanente desafio à significatividade do discurso sobre esse tipo de ente, 

usualmente tido por perfeitíssimo e incondicionado em todos os aspectos. Seria 

possível provar sua existência e possibilidade reais, conhecê-lo ou mesmo 

significá-lo em alguma medida? Sua suposta transcendência parece entrar em 

conflito com sua realidade enquanto objeto de cognição, o que, por sua vez, 

paradoxalmente ameaça a própria relevância e sentido de atribuir-lhe 

transcendência. Tratar desse conjunto de questões é tarefa prioritária de quem 

quer que se interesse por teologia, seja aquela que é válida e praticável dentro 

das fronteiras de uma religião, seja a que é válida dentro dos limites da 

argumentação racional. Como é bem sabido, a escolástica comportou o auge de 

ambas as teologias, revelada e natural. E, dentro desse auge, apresentam-se com 

inegável e acentuado destaque Tomás de Aquino e Duns Scotus. O objetivo do 

livro em exame é realizar uma análise comparativa da teologia natural do ponto 

de vista de cada um desses dois pensadores. Se na escolha do tema pode-se dizer 

que o autor foi muito feliz, o mesmo não pode ser dito de boa parte do resto do 

livro, com exceção do correto capítulo introdutório.  

 Antes de percorrer suas páginas, convém adiantarmos sua conclusão, para 

melhor compreendermos o espírito e direção que norteiam o pequeno livro.  Aí, 
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podemos encontrar, por exemplo, numa mesma frase, as afirmações de que 

“ambos [Tomás e Scotus] acreditam que a unidade na diversidade de Deus 

impede nossa habilidade em conhecer sua essência acuradamente” e de que 

“apesar de impedido, nosso conhecimento da essência de Deus não é inacurado” 

(p. 120). Essa manifesta e descuidada contradição expressa confusamente a 

unidade trivial que o autor encontra entre os dois quadros conceituais que 

analisa e compara. Segundo o autor, esses quadros se assemelham na medida em 

que, em primeiro lugar, reconhecem a possibilidade de um certo tipo de 

conhecimento deficitário de Deus; e, em segundo lugar, porque constroem esse 

nível de conhecimento respeitando o lema aristotélico de que todo 

conhecimento (natural) tem origem e matéria nos sentidos, ao menos no caso da 

intelecção humana. A primeira característica é compartilhada, de acordo com 

diversos graus, por praticamente qualquer pensador que se disponha a dedicar-se 

construtivamente à teologia natural. A segunda característica, por sua vez, 

prescinde de justificativa ou comprovação: a mera constatação de que ambos os 

pensadores partilham em maior ou menor grau da herança aristotélica bastaria 

para atestá-la. O resultado inócuo que o autor alega ter atingido revela o 

verdadeiro caráter de seu estudo. Como teremos a ocasião de notar mais 

algumas vezes, não se trata genuinamente de uma análise comparativa, mas da 

sobreposição de dois estudos superficiais acerca de um mesmo tema no 

contexto de dois diferentes autores. É a despeito dessa insuficiência que o 

primeiro capítulo do livro prepara seu objeto de análise. 

 A pretensão de legitimar e construir uma teologia natural é uma das 

expressões intelectuais do lugar comum inevitável que é o conflito entre fé e 

razão na Idade Média. Outra dessas expressões é a relação entre religião, a 

filosofia platônica que está na raiz do pensamento medieval e a recepção, por 

parte desse último, da filosofia aristotélica. Situando aquela pretensão no 

contexto das tensões que marcam, em idas e vindas, o encontro da dúplice 

herança grega com as exigências cristãs, o autor tem a oportunidade de 

apresentar o tema e os autores que tem em foco do ponto de vista de um único 

fio condutor, como convém à introdução de um estudo comparativo. Assim, 
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Tomás e Scotus aparecem como representantes privilegiados da corrente 

predominantemente aristotélica, ou de viés “empirista”, conforme o autor, na 

teologia natural. Nesse sentido, Tomás, de sua parte, usa a analogia de atribuição 

construída a partir dos efeitos criados por Deus e constatados na experiência 

para contrabalançar e complementar as restrições que marcam uma teologia 

negativa de matiz platônico. Scotus, por sua vez, combate a noção de analogia tal 

como compreendida por Henrique de Gand, ou seja, construída como 

dependendo de uma iluminação divina sobrenatural que forneça um conceito da 

natureza divina que não pode ser dado na experiência (ainda que tenha certa 

relação com ela), propondo em seu lugar uma doutrina da univocidade dos 

termos transcendentais que permite um conhecimento confuso mas estritamente 

natural de Deus. Já neste ponto, a relação entre as posições tomista e scotista 

começa a tornar-se tênue, sendo cada uma delas tratada em separado. O único 

ponto de contato relevante apontado pelo autor é a constatação de que as 

críticas de Scotus à analogia não se dirigem à compreensão que Tomás tem dela, 

mas à concepção de Henrique de Gand, o que, supostamente, garantiria não 

haver uma ruptura radical entre os dois filósofos que protagonizam o livro. O 

resto da obra divide-se em duas partes isoladas nas quais o autor procura 

mostrar que cada um dos filósofos em questão pretende que o conhecimento 

acerca de Deus, embora deficitário, cumpra suficientemente parâmetros de 

cientificidade. Para isso, em cada uma das partes de seu estudo, ou em cada um 

dos estudos que compõem o volume, o autor começa por investigar o que 

caracteriza um conhecimento científico, mostrando, em seguida, como o 

conhecimento acerca de Deus preenche esses critérios. A divisão é equânime: o 

estudo dedicado a Tomás de Aquino ocupa as cerca de 46 páginas que 

constituem os capítulos 2 e 3, ao passo que os capítulos 4, 5, 6 e 7 são dedicados 

a Scotus, num total de 45 páginas.  

 No capítulo 2, a compreensão dos parâmetros que, de acordo com Tomás, 

caracterizam um conhecimento científico é analisada exclusivamente no contexto 

do Comentário aos Analíticos Posteriores. Mesmo que se admita que Tomás é 

aristotélico o suficiente para que considerações feitas nos comentários possam 
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ser integralmente importadas para o contexto de seu pensamento pessoal, a 

ausência completa de contribuições vindas de outros gêneros de obras, em 

especial dos tratados teológicos, é no mínimo surpreendente, ainda mais 

levando-se em conta que o capítulo seguinte será dedicado a uma 

esquematização científica das cinco vias. Esse ponto fraco é realçado pelo 

possível descompasso entre a concepção “compartimentada” de ciência típica 

dos Analíticos Posteriores, condicionada e limitada pela univocidade dos gêneros de 

objetos de conhecimento, e a ciência geral do ser que é proposta por Tomás, 

com o auxílio da analogia, no seu projeto metafísico. No que diz respeito à 

contribuição positiva que o capítulo tem a dar, trata-se de uma exposição dos 

requisitos de um silogismo que veicule conhecimento científico. Essa exposição é 

feita através da citação e explicação de textos do comentário e da obra 

comentada. De um modo geral, pouco parece se aproveitar da relação entre o 

texto de Aristóteles e o comentário de Tomás. Embora as explicações concisas 

do autor mal elucidem os trechos citados, trata-se ao menos de uma seleção 

apropriada de textos, que cumpre a função de estabelecer um paradigma de 

silogismo científico a ser usado no capítulo seguinte. Como resultado, sabe-se 

que um silogismo científico é constituído de premissas e conclusão per se: a 

premissa maior afirma alguma conexão necessária entre o predicado e seu 

sujeito, devida àquilo em que consiste tal sujeito; na premissa menor, o 

predicado define real ou nominalmente seu sujeito; e na conclusão um acidente 

próprio é afirmado do sujeito. 

 O capítulo 3 é um esforço por enquadrar cada uma das cinco vias de 

demonstração da existência de Deus no esquema silogístico obtido no capítulo 

anterior. Para isso, em primeiro lugar, é fornecida uma sinopse de cada uma 

delas, que não é nem mais clara nem mais aprofundada que a maior parte da 

literatura secundária dedicada a essas demonstrações. Essa sinopse é seguida de 

sua esquematização silogística, que se apresenta como a contribuição mais 

original e problemática do estudo. Por fim, é feita uma breve aplicação da noção 

de analogia como modo de viabilizar a atribuição a Deus de predicados cujos 

sentidos são tomados da experiência sensível e tornar plausível que se interprete 
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uma predicação acerca de Deus como envolvendo a atribuição de um acidente 

próprio a Ele. Esse procedimento é aplicado da forma mais detalhada à primeira 

via, que, como todos sabem, busca provar a existência de Deus a partir da 

existência do movimento que é atestada pelos sentidos, descrevendo-O como o 

primeiro motor imóvel. Nas demais vias, o tratamento vai se tornando 

progressivamente mais sucinto, o que é plenamente justificado pelo fato de que o 

autor efetivamente não tem muito mais ideias a acrescentar. De fato, é uma 

constante ao longo das reconstruções o uso da noção de Deus como pura 

atualidade e sua correlação com outros atributos divinos como simplicidade, 

perfeição, imaterialidade etc. Na verdade, esse tipo de aparato conceitual serve 

mais ao fim de conferir uma unidade argumentativa entre as cinco vias, já 

tomadas enquanto demonstrações completas e alternativas da existência de seu 

objeto. Apesar disso, esses conceitos fundam o próprio status científico das 

cinco vias, na perspectiva do autor. Tendo isso em vista, basta que dirijamos 

nossa atenção ao que é dito sobre a primeira via, cujos defeitos se estendem a 

todas as demais em maior ou menor grau. Vejamos sua esquematização: 

 

“A causa última de movimento existe. 

O primeiro motor é a causa última de movimento. 

Portanto, o primeiro motor existe.” (p. 55) 

 

 Não é claro se essa esquematização seria uma pretensa “tradução” da 

primeira via ou uma mera complementação da mesma. Na segunda hipótese, a 

esquematização obviamente não cumpriria o papel de estabelecer a cientificidade 

dessa via, pois as propriedades lógicas de um argumento não podem ser supridas 

por aquilo que se segue ou depende dele. No entanto, quando o autor procura 

mostrar que a primeira premissa é uma predicação per se, ele se baseia numa 

tese pela qual manifesta insistente apreço, segundo a qual Deus é pura atualidade 

– tese que, por sua vez, é obtida por Tomás como um corolário que supõe a 

demonstração da existência de Deus. Na primeira hipótese, a mais provável, é 

incompreensível a ausência da premissa empírica que afirma a existência do 
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movimento, bem como dos diversos passos intermediários que conduzem à 

conclusão de que é necessário afirmar a existência de uma causa última para esse 

movimento. Esse dilema entre uma reconstrução infiel da demonstração e uma 

complementação posterior e inútil da mesma talvez pudesse ter sido superado 

caso o autor tivesse tentado reconstruir mais detalhadamente o argumento 

inteiro sob a forma de uma demonstração silogística, para só então verificar se 

cada uma das premissas se comporta do modo adequado para a produção de um 

raciocínio científico nos moldes dos Analíticos Posteriores. Ao invés disso, ele 

parece tentar dobrar a argumentação de Tomás a uma hipótese interpretativa 

pré-moldada, obtendo um resultado infrutífero e confuso.  

 Como já havíamos mencionado, após essa esquematização, entra em cena a 

noção de analogia, de acordo com a qual um termo é aplicado analogicamente de 

Deus caso Deus seja a causa de as criaturas receberem essa denominação 

derivativamente, do ponto de vista ontológico. Seu uso é razoavelmente bem 

sucedido no que diz respeito a estabelecer que “causa de movimento” é aplicável 

analogicamente a Deus – na medida em que é em virtude de sua atividade que 

outras entidades chegam a exercer, em menor grau, a função de motores. No 

entanto, um dos requisitos enumerados para que haja a aplicação analógica de 

um termo a Deus e criaturas apresenta um problema semelhante ao da 

esquematização que examinamos. Segundo esse requisito, Deus deve ser 

idêntico ao atributo que se aplica a ele analogicamente. Mas tal identidade só se 

pode provar por meio da simplicidade e unidade divinas que supõem os atributos 

descobertos ao longo das cinco vias. Assim, se a validade de cada uma das vias 

dependesse da validade da predicação analógica em questão, do modo 

compreendido pelo autor, a validade das cinco vias dependeria daquilo que as 

supõe. Felizmente, porém, não parece haver um bom motivo para que essa 

relação de identidade entre Deus e seus atributos seja uma condição da aplicação 

analógica dos conceitos relevantes nas cinco vias. Finalmente, o problema de 

compreender em que sentido Deus pode ser sujeito de predicações em que se 

lhe é atribuído um acidente próprio é tratado ligeiramente. Três citações 

“decisivas” em prol da conveniência dessa interpretação são oferecidas, de tal 
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modo que, por exemplo, “Deus sozinho tem todo tipo de perfeição por sua 

própria essência” (p. 57) seria uma manifestação explícita de que Tomás aceita 

que Deus, em algum sentido, exerce causalidade em relação a si mesmo. De 

todo modo, há pelo menos uma diferença fundamental entre o comportamento 

dos atributos mediante os quais Deus é conhecido a partir das criaturas e o 

comportamento dos acidentes próprios em relação a um sujeito, diferença essa 

que não é percebida pelo autor. Não basta que Deus seja aquilo que ele é para 

que tenha o atributo de mover ou causar todas as coisas, do modo como basta 

um homem ser aquilo que ele é para ser dotado de intelecção. 'O primeiro 

motor imóvel existe' é um enunciado contingente, que poderia ser falso caso 

Deus tivesse decidido livremente nada criar e nada mover.  

 Após passar por todas as cinco vias, encerra-se o malfadado estudo acerca 

da teologia natural de Tomás de Aquino e tem início o estudo acerca desse tema 

no contexto do pensamento de Duns Scotus. Nenhum paralelismo estrutural se 

pode esperar desse segundo estudo em relação ao primeiro; não se oferece a 

oportunidade de examinar sequer um dos argumentos oferecidos por Scotus em 

prol da existência de Deus. Apesar disso, deve-se notar que é apresentada, no 

final do capítulo introdutório, uma tese que serviria de gancho entre a primeira e 

segunda partes do livro. Scotus seria mais circunspecto que Tomás no que diz 

respeito ao alcance da teologia natural. Esse perfil psicológico do contraste entre 

as teorias não chega a ser desdobrado conceitualmente, mas poderemos 

especular a esse respeito após examinarmos o conteúdo do capítulo 4, ao fim do 

qual, segundo o autor (p. 26), veríamos precisamente em que sentido se põe tal 

circunspecção relativa. Nesse capítulo, dois grandes tipos de conhecimento 

científico são apresentados, aquele que consiste no conhecimento de princípios 

evidentes por si mesmos e as respectivas conclusões, e aquele que é tirado da 

experiência obedecendo ao princípio da regularidade da natureza. O primeiro 

tipo é científico num mais alto grau que o segundo, na medida em que independe 

dos dados duvidosos que nos são fornecidos pelos sentidos. É preciso notar, 

porém, que não basta que uma predicação contenha termos que são tirados, em 

última instância, da experiência sensível para que se trate de um conhecimento 
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científico do segundo tipo; é preciso que a própria relação entre os termos seja 

baseada na experiência. Desse modo, ainda que na predicação 'O todo é maior 

do que a parte', os termos 'todo' e 'parte' tenham sido obtidos por meio da 

experiência, trata-se de uma predicação do primeiro tipo na medida em que 

bastam os conteúdos dos termos já estabelecidos para que se constate a verdade 

da predicação. Após essa divisão entre tipos de conhecimento científico, conclui-

se imediatamente que Scotus considera que as predicações acerca de Deus 

pertencem ao segundo tipo e, enquanto tal, são, de certo modo, uma ciência de 

segunda classe. Como o autor reconhece, não há qualquer indício textual para 

essa classificação; nem tampouco se oferecem indícios sistemáticos, de modo 

que não fica claro exatamente em que medida o princípio da regularidade da 

natureza teria papel no conhecimento de Deus. A prometida comparação com o 

pensamento de Tomás tampouco ocorre, restando ao leitor supor que a tese de 

Scotus é mais “circunspecta” que a de Tomás porque o primeiro considera que a 

teologia natural, ao depender de dados sensíveis, não é uma ciência no mais alto 

grau. É difícil determinar a procedência dessa comparação pelo simples fato de 

que o apelo à experiência sensível necessário ao longo das cinco vias 

simplesmente não é tematizado. Ainda que de fato a teoria de Scotus seja mais 

circunspecta do que a de Tomás no que diz respeito ao nível de certeza que 

pode ser atingido, seria digno de nota que a teoria do último é mais circunspecta 

que a do primeiro na medida em que não admite nenhum conhecimento 

quididativo de Deus, em nível algum. 

 Os capítulos 5, 6 e 7 dão continuidade à análise das peculiaridades da 

teologia natural scotista, mostrando quais mecanismos semânticos e cognitivos 

permitem o conhecimento de Deus e em que medida esses mecanismos limitam 

esse conhecimento. Apesar de continuar a padecer de uma certa pressa e 

consequente superficialidade em encaminhar alguns de seus principais conceitos, 

constituindo-se como uma análise mais textual que o desejável, essa parte do 

livro traz proveito ao leitor, servindo como uma introdução episódica a alguns 

pontos da teoria do conhecimento e metafísica de Scotus.  

 No capítulo 5, as críticas à posição de Henrique de Gand quanto a 
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nomeação de Deus são apresentadas, seguidas pela alternativa oferecida por 

Scotus. Assim, segundo ele, se a transcendência de Deus em relação às criaturas 

impede um conhecimento completo de Sua essência, o fato de que somos 

capazes de ter ao menos um conhecimento relacional acerca Dele garante que 

tenhamos algum conceito quididativo mediante o qual seja possível fazer 

referência a ele. Esse conhecimento quididativo é meramente confuso, do modo 

como o é conhecer uma espécie apenas de acordo com seu gênero. Em outras 

palavras, nosso conhecimento quididativo de Deus dá-se por meio de conceitos 

que ainda não se referem particularmente à essência divina, como o conceito de 

ente. Essa deficiência referencial é compensada pela adição do conceito de 

infinitude, que, de acordo com o autor, teria uma importância “mais regulativa 

do que informativa” (p. 99). Embora seja possível entrever o sentido dessa 

ressalva, mais uma vez ela acaba por permanecer como uma sugestão. 

 No capítulo 6, uma dificuldade da teoria é levantada e começa a ser 

discutida. Trata-se do sutil limite lógico entre conceitos unívocos 

transcendentais, como ente, e conceitos unívocos genéricos, como animal. A 

determinação referencial provida pelo conceito de infinitude a um conceito 

transcendental correria o risco de ser interpretada como uma diferença 

específica, o que acarretaria, inaceitavelmente, que um transcendental se 

comportasse como um gênero. Isso constitui-se não só como um problema 

lógico, mas como uma ameaça à absoluta transcendência divina, que poderia ser 

reduzida a uma mera diferença entre criador e criaturas. Para enfrentar tal risco, 

a noção de distinção modal é introduzida. A distinção modal é a distinção entre 

uma natureza e o seu grau de intensidade, que não implica composição real. 

Como Deus e criaturas se distinguem em virtude de terem graus distintos e 

incomensuráveis de ser, e como esse ser não é distinto do próprio Deus nem 

das criaturas, não há nenhuma parte realmente comum entre Deus e criaturas, 

embora haja um conceito intencionalmente comum – e por isso mesmo 

imperfeito e inadequado à coisa – Deste e daquelas. No último capítulo, a 

referida distinção de grau é desenvolvida mediante uma comparação entre o 

infinito quantitativo e o infinito entitativo, onde o infinito acaba por ser 
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compreendido negativamente como “aquilo a que nada mais se pode adicionar”. 

Esse ponto talvez pudesse dar ensejo a uma comparação com o papel da teologia 

negativa em Tomás, mas a oportunidade de tornar mais substancial sua conclusão 

acerca das proximidades e diferenças entre os dois filósofos não é aproveitada. A 

constatação da incomensurabilidade entre o grau de ser de Deus e o das 

criaturas torna impossível que qualquer uma destas sirva como veículo perfeito 

de transmissão de conhecimento acerca Dele – o que, em conjunto com o 

“empirismo aristotélico” de Scotus, acarreta a deficiência do aparato cognitivo 

natural das criaturas no que tange à natureza divina. Por fim, a conclusão que 

mencionamos no início de nossa resenha é oferecida, ou seja, Tomás e Scotus 

são tomados como próximos porque ambos impõem limitações à nossa ciência 

de Deus ao mesmo tempo em que constroem a possibilidade de que ela se dê de 

modo estritamente natural, a partir dos sentidos. 

A obra atesta que seu autor tem uma sólida familiaridade com diversos 

aspectos importantes ligados ao seu tema, além de habilidade para fazer relações 

conceituais interessantes. Alguns insights são esboçados, mas infelizmente não 

atingem grande efetividade elucidativa. O texto é estruturado segundo fios 

condutores razoavelmente nítidos, mas esses fios ora impõem-se demasiado 

rigidamente às teorias a que se aplicam, ora não são seguidos com aplicação 

suficiente. Esses defeitos comprometem embora não anulem o interesse de um 

estudo que poderia ter sido melhor com o mesmo autor, o mesmo tema e 

algumas das mesmas ideias. 


