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KERR, G. Aquinas’s Way to God. The Proof in De Ente et Essentia, 

Oxford: Oxford University Press, 2015, 205 p. 
 

Henrique Cunha de Lima* 
 

___________________________________________ 
 

Gaven Kerr oferece-nos em A Via de Tomás para Deus: A Prova no De Ente 

et Essentia um profundo e bem construído estudo metafísico da demonstração 

da existência de Deus proposta por Tomás de Aquino no capítulo quatro de seu 

opúsculo O Ente e a Essência. Tal demonstração pressupõe que se possa afirmar a 

existência de Deus por meio da razão natural, isto é, com base em modelos e 

conceitos estritamente filosóficos, sem recurso à revelação. Embora não seja 

possível o conhecimento natural de Deus em si mesmo, Tomás sustenta que a 

existência de Deus é demonstrável precisamente porque Ele pode ser conhecido 

por seus efeitos, os quais, estes sim, são conhecidos diretamente. Assim, a 

existência de Deus é estabelecida por Tomás como a causa de tudo aquilo que é, 

isto é, de todo ente, de tudo aquilo que possui ser (esse). Este é, pois, o princípio 

sobre o qual toda a realidade está baseada. A metafísica do esse é o ápice da 

filosofia de Tomás e a porta de entrada para sua teologia. 

Kerr considera filosoficamente satisfatória a prova da existência de Deus 

construída por Tomás no De Ente, cuja importância teria sido subestimada pela 

literatura filosófica. A obra é dividida em duas partes: na primeira, subdividida em 

três capítulos, o autor analisa a doutrina tomasiana da distinção real entre 

essentia e esse (capítulo 1) e em seguida analisa os conceitos mesmos de essentia 

(capítulo 2) e esse (capítulo 3). A segunda parte, o ponto alto da obra, é por sua 

vez subdividida em quatro capítulos, nos quais Kerr empreende um percuciente 

estudo sobre o princípio de causalidade (capítulo 4), o princípio per aliud e a 

impossibilidade de regresso ao infinito (capítulo 5), o conceito de esse tantum 

																																																													
* Mestrando em Filosofia pelo Programa de Pós-Graduação Lógica e Metafísica da UFRJ. 
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(capítulo 6) e o ato divino de criação (capítulo 7). A primeira parte, à guisa de 

introdução, estabelece os conceitos fundamentais a serem empregados na 

demonstração, situa o âmbito da questão e estabelece seus parâmetros. A 

segunda parte constitui o cerne da obra, em que a questão da validade da 

demonstração tomasiana é propriamente posta, a solução é apresentada e os 

problemas e objeções levantados são resolvidos. 

O autor justifica seu objeto de estudo afirmando que a atenção 

despertada pelas cinco vias de Tomás para a demonstração da existência de 

Deus esmaece outras provas construídas por ele, as quais podem não ser tão 

vulneráveis às objeções tradicionalmente levantadas contra as cinco vias. Assim, 

propõe-se a interpretar e defender a prova engendrada por Tomás no capítulo 

quatro do De Ente, considerando esta a mais completa, importante e fundamental 

prova de Deus oferecida por Tomás em sua vasta obra. A estrutura da prova 

parte de uma inferência dos efeitos achados em potência sob certo aspecto para 

uma causa que não está em potência sob nenhum aspecto. Trata-se aqui de uma 

potência para o ser (esse) ou potência para existir. Através da negação do 

regresso ao infinito de causas do esse nos entes compostos de essência e esse, 

Tomás infere uma causa que não está em potência para o esse, mas que, em vez 

disto, é puro esse (esse tantum). Provas posteriormente apresentadas por Tomás 

vincularão os efeitos ao movimento, à causalidade ordinária ou à necessidade 

(respectivamente a primeira, segunda e terceira vias). No entanto, todas essas 

modalidades são aplicações da mais radical das distinções, que dá ensejo a todas 

as outras: a distinção real que se estabelece entre essência e esse. Sendo assim, 

afirma o autor, as provas posteriores baseiam-se todas na estrutura da prova 

apresentada no De Ente, de modo que esta constitui uma prova eminentemente 

metafísica, ao passo que as outras podem ser ditas cosmológicas ou de outra 

categoria. A partir de uma realidade metafísica estabelecida, infere-se um 

primeiro princípio para tudo quanto existe. Enquanto as provas cosmológicas 

deixam inexplicada a existência de entes não-cosmológicos, como os anjos, a 

prova do De Ente dá conta de explicar todo e qualquer ente, sejam materiais ou 

imateriais. Isto porque uma substância imaterial, embora não composta de forma 
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e matéria, permanece composta de essência e esse, o que garante sua não-

simplicidade e, portanto, sua distinção de Deus, sem que seja necessário apelar 

para uma matéria espiritual ou sutil, como fazia a escola neoplatônica. O excerto 

do De Ente que nos interessa é extremamente denso e sintético1: 

 

[I] Tudo o que não pertence ao conceito de essência ou 
quididade lhe é acrescido extrinsecamente e estabelece 
composição com a essência, porque nenhuma essência pode 
ser conceituada sem aquelas coisas que são partes suas. Ora, 
toda essência ou quididade pode ser conhecida sem que algo 
do seu próprio ser seja conhecido, pois posso conhecer o que 
é homem, ou fênix, ignorando, contudo, se tem ser real na 
natureza. Logo, é evidente que o ser é outra coisa (aliud) que a 
essência ou quididade, a não ser que haja alguma coisa cuja 
quididade seja o seu próprio ser. 
[II] Tal coisa, ademais, não pode ser senão única e primeira, 
porque é impossível que haja multiplicação senão pela adição de 
alguma diferença, como se multiplica a natureza genérica nas 
espécies, ou pelo fato de uma forma ser recebida em diversas 
matérias, como se multiplica a natureza específica nos diversos 
indivíduos, ou, finalmente, pelo fato de ser uma coisa una e 
absoluta em si e tornar-se diversa quando recebida em algo, 
como se houvesse o calor separado, ele seria distinto do calor 
não separado, em virtude da própria separação. 
[III] Se, porém, se considerar alguma coisa que seja tão 
somente ser, sendo tal ser subsistente, este não receberia 
acréscimo de alguma diferença, porque, nesse caso, não mais 
seria só ser, mas, ser e, além disso, uma forma. Muito menos 
ele receberia acréscimo de matéria, porque, então, já não seria 
ser subsistente, mas ser material. Donde não restar senão 
afirmar que essa coisa, que é o seu ser, não pode ser senão 
uma só. 
[IV] Donde também ser necessário dizer que, em qualquer 
coisa outra que essa única, um é o seu ser e outra a sua 
quididade, natureza ou forma. Donde ser ainda necessário 
afirmar que, nas inteligências, há o ser além da forma. Por isso, 
se disse que a inteligência é forma e ser. 

																																																													
1	TOMÁS	DE	AQUINO,	De	Ente	et	Essentia,	trad.	D.	Odilão	Moura,	Rio	de	Janeiro:	Presença,	1981.	
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[V] Tudo aquilo que convém a alguma coisa, ou é causado pelos 
princípios da sua natureza, como é o ser risível ao homem, ou 
lhe advém de algum princípio extrínseco, como a luz advém ao 
ar por influxo do sol. Ora, não é possível que o próprio ser seja 
causado pela própria forma ou quididade da coisa, como de 
causa eficiente, porque, se o fosse, uma coisa seria causa de si 
mesma, e uma coisa produziria a si mesma no ser, o que é 
impossível. Logo, é necessário que toda aquela coisa cujo ser é 
distinto da sua própria natureza, receba o ser de outra. 
[VI] E porque, ademais, tudo aquilo que tem ser vindo de outro 
reduz-se àquilo que existe por si, como a uma causa primeira, é 
necessário que haja alguma coisa que seja a causa do ser a 
todas as demais, justamente porque tal coisa é tão somente ser. 
Se assim não fosse, induzir-se-ia, nas causas, um processo ao 
infinito, visto que, como foi dito, toda coisa que não é somente 
ser deve ter causa de seu ser. Logo, é evidente que a 
inteligência é forma e ser, e que recebe este ser do primeiro 
ente, que é somente ser. Este ente é a causa primeira, que é 
Deus. 

 

O autor chama o primeiro parágrafo de estágio um; os parágrafos 

segundo, terceiro e quarto de estágio dois; e os parágrafos quinto e sexto de 

estágio três. Nos estágios um e dois, segundo Kerr, Tomás estrutura o pano de 

fundo filosófico que sustentará a prova, enquanto no estágio três elabora a prova 

da existência de Deus propriamente dita. O capítulo um da obra trata da 

doutrina da distinção real entre essência e esse. Diverge a opinião acadêmica 

acerca do estágio no qual Tomás a estabelece: Kerr afirma que o Doutor 

Angélico o faz com sucesso no estágio dois, acompanhando assim a opinião de 

John Wippel; outros dirão (Joseph Owens, principalmente) que Tomás só o faz 

no estágio três. O estágio dois é aquele em que Tomás afirma a impossibilidade 

de multiplicação do puro esse e trata das implicações que disto decorrem. Kerr 

afirma que os estágios um e dois compõem uma única demonstração da distinção 

real, e não duas demonstrações distintas. Embora Owens afirme que a existência 

de Deus é premissa necessária para a demonstração da distinção real, a opinião 

acadêmica majoritária inverte esta ordem, no que Kerr está de acordo: a prova 
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da existência de Deus empreendida por Tomás no De Ente depende inteiramente 

do sucesso da demonstração da distinção real entre essência e esse. Em tempo:  

enquanto o termo latino essentia, traduzido por essência, corresponde àquilo que 

é significado pela definição da coisa (como na clássica definição de homem como  

“animal racional”), o termo esse é o princípio metafísico que sustenta toda a 

realidade e é irredutível a algo mais fundamental, isto é, é um princípio que 

confere existência aos entes e sem o qual nada existiria simpliciter. Opta 

acertadamente Kerr por não traduzi-lo. Alguns o traduzirão por “existência” e 

falarão em distinção real entre essência e existência. Outros ainda o traduzirão 

por “ser” etc. Contudo, dada a originalidade da doutrina do esse em Tomás, 

somada à equivocidade do termo na história da Filosofia, considero acertada a 

opção de mantê-lo no original. 

No entanto, antes de tratar dos termos envolvidos, cabe abordar a 

expressão “distinção real”. Não se trata aqui, esclarece o autor, de uma distinção 

que implique separação real das duas realidades, como a lua é realmente distinta 

da terra e o coração é realmente distinto do fígado. Se o esse fosse um princípio 

separado da essência, pareceria que a essência goza de suficiente atualidade para 

existir autonomamente. Porém, esta não é a doutrina de Tomás. Segundo 

acentua Kerr, há outro tipo de distinção real, na qual os itens considerados são 

distintos, mas não separados um do outro, como o coração e seus batimentos, 

ou o fígado e seu funcionamento. Isso significa que as duas realidades não se 

confundem, mas também que uma não pode ser separada da outra. Sendo 

realidades distintas, mas não separadas, conclui-se que a distinção não implica 

que a essência exista previamente ao respectivo esse de algum modo, mas 

somente que o esse da essência não é idêntico à mesma. Ainda sobre a distinção 

real, o estágio um, que contém o argumento do conhecimento da essência 

(intellectus essentiae), tem sido criticado por supostamente saltar de uma 

distinção conceitual para uma distinção real dos componentes metafísicos de 

algo. Contudo, Kerr e vários outros comentadores dirão que, nesse estágio, 

Tomás estabelece somente a distinção de razão como um passo prévio numa 

moldura argumentativa maior, ao fim da qual estabelecerá, aí sim, a distinção real 
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por meio da demonstração da unidade do esse tantum em oposição à 

multiplicidade dos entes finitos. 

No estágio dois, Tomás discorre sobre três possibilidades de 

multiplicação. O objetivo argumentativo desse estágio é mostrar que um ente 

cuja essência coincidisse com seu esse não poderia ser multiplicado de nenhum 

modo, pelo que seria necessário que fosse único. Tal ente deveria ser, pois, esse 

tantum, isto é, puro esse, ou ipsum esse subsistens. Uma vez que o esse tantum não 

admite determinação de espécie alguma por nada diferente de si mesmo, conclui-

se que é intrinsecamente uno e não pode ser multiplicado.  

A ser assim, se o esse tantum existe, só pode ser único. A importância 

desta conclusão reside no seguinte: se só pode haver um, isto é, se existe no 

máximo uma realidade cuja essência se identifica com o respectivo esse, então 

em tudo o mais a essência e o esse constituem princípios distintos. A partir daí, 

impõe-se a pergunta: com que tipo de distinção estamos lidando? 

O autor cita S. Long e Owens para afirmar que não se pode saltar de uma 

distinção meramente conceitual no estágio um para uma distinção real no estágio 

dois. Embora concordantes nisto, para Owens há apenas distinção conceitual nos 

dois primeiros estágios, enquanto para Long há somente distinção real. Nesta 

altura, ganha destaque a posição de Wippel, para quem Tomás estabelece 

consistentemente a distinção real na passagem do primeiro para o segundo 

estágio. Se a multiplicidade é reconhecida como um fato da realidade, isto é, se 

não temos motivos para duvidar dos dados que nos chegam pelos sentidos (não 

se colocam aqui os problemas de teoria do conhecimento que emergem na 

modernidade), então deve ser reconhecido também que o argumento estabelece 

uma distinção entre essência e esse nas coisas que se apresentam múltiplas na 

realidade. Isto é, tais coisas não podem ser puro esse e, sendo assim, têm de ser 

necessariamente compostas de essência e esse. Com isto, está, pois, segundo 

Wippel e Kerr, estabelecida a distinção real entre os dois princípios. A força da 

interpretação de Wippel repousa, segundo Kerr, no seguinte argumento modal: 

o que é intrinsecamente impossível não pode atualizar-se e é, portanto, 

precisamente nada, porque a possibilidade é uma condição necessária, embora 
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não suficiente, para a atualidade. Consequentemente, a multiplicidade é um sinal 

de não-identidade entre essência e esse. Destarte, se alguém concede que 

existam coisas múltiplas, então deve também reconhecer a não-identidade (ou 

distinção) de essência e esse nessas mesmas coisas. 

Trata-se, segundo Kerr, de um argumento modal que parte da 

impossibilidade de um dado estado de coisas para a negação de sua possibilidade 

e, por conseguinte, para a afirmação de seu inverso. De acordo com ele, o 

argumento é filosoficamente plausível e não contém traços do argumento 

ontológico, que tende a projetar meros conceitos sobre a realidade. Assim, ele 

conclui que Tomás estabeleceu de fato a distinção real entre essência e esse, 

dado que ele previamente transformara o argumento modal de que é impossível 

existir mais do que um ente cuja essência seja o seu próprio esse (uma afirmação 

altamente conceitual) no argumento de que, nas coisas múltiplas, essência e esse 

não podem ser idênticos. 

Por fim, Kerr conclui que, embora a opinião acadêmica se divida sobre o 

estágio no qual Tomás estabelece a distinção real, a opinião de Wippel, segundo 

a qual o Aquinate o faz no estágio dois, parece a mais acertada. Por isso, 

considera que Tomás foi bem-sucedido em seu intento de demonstrar a finitude 

de entes imateriais não-divinos sem, contudo, postular a existência de uma 

matéria espiritual. 

No capítulo dois, Kerr discorre sobre a essência em Tomás. Pontuando 

que a essência é aquilo através do qual e no qual uma coisa tem esse, e que os 

entes são o que são em razão das essências que ostentam (a essência de um ente 

material é, pois, o composto de matéria e forma), Kerr passa a tratar do assunto 

em pormenor, levando em consideração que, com o aparato metafísico 

desenvolvido por Tomás, no qual a distinção real entre essência e esse é 

fundamental, a forma não é mais o princípio supremo de atualidade e 

inteligibilidade de uma coisa, como o fora para Aristóteles. 

Kerr assinala que a essência de algo, que Tomás também chama de forma 

totius, corresponde à natureza geral da coisa, a ser distinguida da forma partis, que 

é a forma na acepção aristotélica, que atualiza e aperfeiçoa a matéria-prima. Em 
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seguida, faz uma profícua digressão sobre o essencialismo contemporâneo, 

centrado em conceitos da lógica modal, contrasta-o com o essencialismo realista 

esposado por Tomás e apresenta as razões pelas quais aquele estaria 

comprometido com uma primitiva noção não-modal de essência. Aponta ainda 

que o essencialismo contemporâneo padeceria de platonismo intrínseco e que 

não se poderia aderir ao essencialismo modal ao mesmo tempo em que se faz 

uso de objetos com acepção aristotélica. A alternativa seria uma abordagem 

nominalista da essência, mas Kerr lembra que Tomás adota uma posição a meio 

caminho entre o realismo platônico e o nominalismo. O autor encerra o capítulo 

dois afirmando que uma abordagem em termos de mundos possíveis deve ser 

descartada, dado que os problemas apontados comprometem a teoria modalista 

da essência. 

Segue-se o capítulo três, dedicado ao esse, considerado o 

desenvolvimento decisivo do pensamento de Tomás para além de seus 

predecessores, o princípio unificador fundamental de sua metafísica. Assim, o 

autor considera primeiramente a noção de esse, passando então a contrastá-la 

com outras noções de existência, e, por fim, discorre sobre o modo como se 

deve interpretar tal noção. Pode-se resumir o capítulo da seguinte forma, nas 

palavras do autor: se a essência nos diz o que a coisa é, o esse nos diz que a coisa 

é. Isto porque a essência não possui os recursos necessários à sua própria 

existência, e o que quer que receba algo de outro se apresenta em potência em 

relação àquilo de que recebe. Conclui-se então que o esse é o mais fundamental 

princípio de atualidade, não havendo outro que lhe seja anterior ou mais 

primordial. 

Tomás dirá que a relação da essência, como potência, com o esse, que é 

seu ato, é de participação. Esta relação de participação pressupõe uma fonte que 

possua a perfeição em questão de maneira absoluta e irrestrita, além de um 

sujeito participante que possua a mesma perfeição de modo parcial e restrito e 

que a receba da fonte suprema. Como se verá, esta corresponde a Deus, que 

aparece como esse essencial, isto é, puro esse, aquele no qual coincidem essência 

e esse. Portanto, em Deus, a distinção entre essas duas realidades é apenas de 
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razão, e não uma distinção real, como nas criaturas, para as quais a essência 

constitui um princípio limitador ou restritivo do esse. Kerr assevera que o esse 

que é próprio de todos os compostos e que lhes causa a existência, denominado 

por Tomás esse commune, é um esse participado e limitado e, como tal, é ele 

próprio causado na coisa. Por conseguinte, além de ser causa do ser das 

criaturas, o esse commune é por sua vez causado diretamente por Deus. O esse 

commune não é uma realidade subsistente em si mesma, mas refere-se, em 

Tomás, ao conjunto de todos os atos individuais de existência dos compostos. 

Sendo assim, o ente finito depende de seu esse individual, que por seu turno 

depende do esse tantum, isto é, Deus. 

Segundo observa acertadamente o autor, se a noção platônica de 

participação sugere a distinção entre essência e esse como duas realidades 

separadas, o modelo aristotélico composicional de ato e potência funciona como 

um corretivo. Destarte, a fusão dos dois modelos (platônico e aristotélico) 

marca profundamente o pensamento de Tomás. Com efeito, a essência não goza 

de atualidade suficiente para existir por si mesma prescindindo de um princípio 

distinto (esse), pelo que uma potência não-atualizada permanece não-atualizada 

enquanto não sobrevier uma composição com o ato que lhe corresponde. Se a 

concepção tomasiana de essência e esse como potência e ato, afirma o autor, 

permite-lhe uma abordagem platônica de sua relação (a saber, a participação), 

não menos lhe permite uma abordagem aristotélica (a saber, a composição). 

Fundindo os dois sistemas, Tomás articula seu próprio pensamento metafísico e 

resolve definitivamente o problema da finitude das criaturas exclusivamente 

espirituais, superando, na visão do autor, muitos de seus contemporâneos que 

acreditavam que todas as criaturas deveriam ser materiais em alguma medida. 

Assim, a matéria sai de cena como princípio potencial universal e a essência passa 

a assumir este papel, pelo que pode, doravante, ser material ou imaterial. 

Ainda no capítulo três, o autor se põe a contrastar a visão tomasiana com 

outras noções de existência, particularmente a de Alexius Meinong; a de Frege, 

Russell e Quine; a de David Lewis; a de Nathan Salmon e outros, afirmando 

sempre sua predileção pela tese de Tomás por meio de argumentos consistentes. 
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O final do capítulo é marcado por interessantes observações. Kerr afirma que o 

fato de ser necessário um tipo de operação intelectual para compreender a 

essência (entendimento conceitual) e outro tipo para compreender o esse da 

coisa (julgamento) revela que essas realidades são distintas in re. A essência nos 

diz o que a coisa é, enquanto o esse nos diz se a coisa é. A importância do esse é 

tal que sua aceitação ou negativa tem a capacidade de alterar fundamentalmente 

a perspectiva de uma pessoa sobre a vida. Por exemplo, a existência da alma, da 

mente ou de Deus. O esse não é, pois, um mero conceito de algo, mas a 

presença de algo. O esse ou existência é, assim, o mais vazio de todos os 

conceitos. Eloquente em denotação, mas pobre em conotação, afirma Kerr. 

Tudo o que é concebível ou mencionável é atribuído à essência; não há natureza 

relegada à existência. Significa dizer que, enquanto distinto da essência, o esse 

não possui conteúdo conceitual próprio. Porém, não é carente de conteúdo 

absolutamente, pois, do contrário, seria um nada. Algo é possível na medida em 

que é capaz de especificar ou delimitar o esse de algum modo, por meio de uma 

essência. O autor conclui o capítulo assinalando que o esse, ato de todos os atos, 

não pode ser analisado em termos de nada que não seja ele próprio. Não pode 

haver, portanto, abordagem analítica do esse porque não há nada além dele pelo 

que possa ser analisado. Como o esse é o princípio que torna um ente presente 

na realidade, só podemos, segundo Kerr, descobrir o esse em nossos 

julgamentos verdadeiros acerca da realidade. 

Após esse longo e profícuo percurso, entramos na segunda parte da obra, 

na qual se analisam as implicações das noções antes estudadas para a prova da 

existência de Deus empreendida pelo Aquinate no De Ente. O autor faz um 

resumo da prova em quatro passos: 1 - ao observarmos as características de 

uma coisa, podemos perceber que algumas delas são efeitos de sua natureza 

intrínseca e outras de algum princípio extrínseco; 2 - o esse da coisa não pode 

ser causado por sua natureza intrínseca, pois disto se seguiria que a coisa 

precede ela mesma na existência, o que é absurdo. Daí se segue que o esse, 

como realidade distinta da essência da coisa, há de ter uma causa extrínseca, isto 

é, o esse provém necessariamente de outro ente; 3 - aquilo que vem de outro é 
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em última instância derivável daquilo que é em si mesmo, pois, do contrário, ter-

se-ia o regresso ao infinito das causas; 4 - assim, há de haver algo cujo esse não 

provém de outro, mas que é em si mesmo esse, ou seja, esse tantum. 

No capítulo quatro, Kerr põe-se a estudar o princípio de causalidade, 

que, para Tomás, é analisado em termos de ato e potência, de modo que a causa 

é aquilo que atualiza o efeito; este, portanto, está em potência em relação àquela. 

A partir daí, passa a afastar as principais objeções contra o princípio, ao 

questionar se poderia haver propriedades não-intrínsecas e incausadas nas coisas 

e ao concluir que não pode haver tais propriedades e que, portanto, não há esse 

incausado nos compostos. Kerr investiga também a causa do esse, afastando 

objeções segundo as quais Tomás inicia a prova de Deus apenas com uma 

distinção lógica entre essência e esse, e não com uma distinção real. Para ele, a 

prova de Deus requer uma distinção real, sob pena de invalidade. Ao estabelecer 

o princípio de causalidade e aplicá-lo ao esse, um regresso causal é iniciado a 

partir dos compostos criados e restará demonstrar que tal regresso não é 

infinito, mas remonta a uma causa primeira incausada. 

Assim, Kerr dedica o capítulo cinco de sua obra a demonstrar que aquilo 

que é por outro (per aliud) é redutível àquilo que é por si (per se) e que não pode 

haver um infinito regresso causal. Após analisar as posições de Joseph Bobik e 

John Wippel, o autor apresenta sua visão: a verdade do princípio per aliud está 

implicada com a impossibilidade do regresso causal ao infinito, como dois termos 

de uma relação lógica bicondicional. Assim, a real impossibilidade do regresso 

causal ao infinito implica a verdade do princípio per aliud, isto é, aquilo que é per 

aliud é redutível àquilo que é per se. Nenhum ente que é per aliud pode 

suficientemente explicar a existência de outro ente do qual é causa. A grande 

questão é a origem do esse. Postular uma cadeia fechada, finita ou infinita, 

tampouco resolve o problema, segundo Kerr, pois permaneceria inexplicada a 

origem do esse em tal sistema. Apesar de Tomás não oferecer argumentos 

contra a possibilidade do regresso ao infinito no De Ente, tal omissão pode ser 

suprida por argumentos oferecidos por ele em outras obras. Em suma, Tomás 

segue a posição de Aristóteles e Averróis: não pode haver infinito per se, nem 
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potencial nem atualmente. Há, no entanto, infinito per accidens potencial, mas 

não atual. A série causal per accidens é chamada por Kerr de um-a-um, já que a 

transitividade causal passa de uma causa para um efeito, como no exemplo do 

filho que é gerado por seu pai, o qual então é gerado por seu pai e assim por 

diante. A série causal per se, por sua vez, é chamada um-a-muitos, pois a 

transitividade causal passa de uma única causa a muitos efeitos, que agem como 

causas intermediárias ou secundárias, como no exemplo da alma que move o 

corpo, que move a mão, que move o bastão, que move a pedra. No primeiro 

caso, uma certa causa e seu respectivo efeito podem ser compreendidos 

independentemente dos membros anteriores da cadeia, enquanto o mesmo não 

pode ser dito do segundo caso. A conclusão extraída pelo autor é esta: na série 

per se (um-a-muitos), a causa primeira tanto causa como sustenta os demais 

membros da série; na série per accidens (um-a-um), a causa simplesmente causa, 

mas não sustenta. Segue-se então a razão decisiva que leva Kerr a negar o 

regresso ao infinito numa série per se (um-a-muitos): neste tipo de cadeia causal, 

há uma causa de cuja atividade depende a atividade das causas subsequentes. Se 

essa causa for removida, cancela-se a atividade das causas posteriores. Numa 

cadeia causal infinita, não há causa primeira, porque, se houvesse, seria ipso facto 

uma cadeia finita. Sendo assim, se a série causal per se fosse infinita, não haveria 

eficácia causal, já que esta é originada e sustentada por uma causa primeira. Por 

isso, afirmar a infinitude da causalidade per se é negar a própria causalidade da 

série. Tais razões levam o autor a concluir que a série causal per se (um-a-

muitos) é necessariamente finita. 

Com todo esse aparato em mãos, Kerr se propõe a demonstrar que o 

esse é uma propriedade causal de uma série causal per se, a qual, sendo 

necessariamente finita, tem uma causa primeira; e que o esse é uma propriedade 

causal que leva a uma causa primeira que é esse tantum, causa esta que não é 

apenas condicionalmente primária (hipótese em que dependeria de outras séries 

causais), mas absolutamente primária. Na multiplicidade per accidens (um-a-um), a 

existência do efeito supera a da sua causa, enquanto que, no caso do esse, o ente 

que dele resulta (o composto de essência e esse) não pode superar sua causa, já 
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que o esse é a causa da existência. Se o esse cessasse, a existência do ente 

também cessaria. Daí se segue que o esse não é uma propriedade causal que 

enseja uma série causal do tipo um-a-um (per accidens). Além disso, considerando 

que o esse não é apenas causado nos entes, mas também sustentado, segue-se 

que tal propriedade enseja uma série causal do tipo um-a-muitos (per se), pois os 

membros posteriores da cadeia causal possuirão a propriedade em questão 

enquanto a mesma emanar de uma causa primeira, a qual comunica a 

propriedade (existir) num único e mesmo ato de causação. Isto posto, se tal 

série fosse infinita, não só não haveria causa do esse na série, como também não 

existiria nenhum membro da série. Tal causa primeira, de onde deriva a 

causalidade da série, é necessariamente incausada em relação à causalidade da 

série, isto é, a causa primária do esse não é causada com respeito ao esse, por 

definição. Ora, argumenta o autor, ao causar o esse por si mesma, a causa do 

esse não pode ser um composto de essência e esse, mas simplesmente esse 

tantum, e isto é o que entendemos por Deus. 

Após trilhar todo esse percurso, Kerr se propõe no capítulo seis a 

analisar mais detidamente o conceito de Deus como esse tantum. Neste mister, 

pretende afastar dois gêneros de objeções: 1 - que a noção mesma de esse 

tantum é ininteligível e 2 - que isto não é o que entendemos por Deus. Neste 

último tópico, há duas espécies de objeções: 2.1 - que o esse tantum significa algo 

abstrato que é instanciável, enquanto Deus é um individual concreto que não 

pode ser instanciado nem comunicado; e 2.2 - que enquanto o esse tantum 

reflete o conhecimento humano de Deus como causa de todas as coisas, tal 

noção não expressa a experiência humana de Deus como uma figura paterna. 

Acerca da primeira objeção, com o intuito de sustentar a inteligibilidade 

da noção de esse tantum e mostrar como Deus pode ser ao mesmo tempo 

transcendente e imanente, ou seja, transcendente, sob certo aspecto, em relação 

à criação (pois ele existe não em virtude de ter esse, mas de ser esse como 

nenhum outro é, ou seja, esse tantum); e imanente, sob outro aspecto, em 

relação à mesma (pois a criação é sustentada pelo esse commune, que participa 

do esse tantum), Kerr lança mão de um exemplo prosaico: a rosquinha. O buraco 
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no centro é essencial à rosquinha, ainda que o buraco não seja nada da 

rosquinha. O buraco é completamente alheio à rosquinha, de modo que, se não 

fosse, não haveria rosquinha. Então, afirma Kerr, o buraco é completamente 

transcendente à rosquinha, mas, sendo assim, é fundamentalmente imanente à 

mesma, de tal modo que, sem o buraco, não há rosquinha, mas qualquer outra 

massa doce. 

Ao final do capítulo seis, Kerr tece interessantes observações sobre o 

conceito bíblico de Deus, girando em torno da definição que o Deus bíblico dá 

de si mesmo: "Eu sou o que sou" (Êxodo, 3, 14). Tal definição não consiste em 

um nome, mas em um verbo (ação, portanto), pelo que nota o autor que 

nenhum composto poderia definir-se assim. O autor estabelece uma conexão 

entre o esse tantum filosófico e o Eu Sou bíblico, notando que o aparato filosófico 

arquitetado por Tomás fornece os recursos para que aqueles comprometidos 

com o Eu Sou bíblico afirmem a existência do esse tantum sem que necessitem 

recorrer a fontes bíblicas, isto é, Deus pode ser conhecido como esse tantum 

pela razão natural independentemente da revelação, apesar de uma coisa não 

excluir a outra. 

O capítulo sete é dedicado ao tema da criação, pois o Deus criador é 

corolário do Deus concebido como esse tantum. Nesse capítulo, Kerr busca 

refutar principalmente Stephen Hawking, que afirma que, na hipótese de o 

universo não ter um começo, um criador seria desnecessário. Kerr rebate 

argumentando que, de acordo com a metafísica de Tomás, a dependência da 

criação em relação a Deus não necessariamente implica um começo da 

existência, embora Tomás acreditasse que o universo teve um começo em razão 

da revelação. Em outras palavras, para o Aquinate, a eternidade do mundo é 

possível, pois, pela razão natural, não podemos afirmar se o mundo teve um 

começo ou não, mas podemos afirmar que teve necessariamente uma causa. Isto 

quer dizer que, mesmo que o universo seja eterno, isto é, sem um começo, ainda 

assim seria necessária uma causa para sua existência. Neste caso, a causa da 

existência seria analiticamente anterior, embora não temporalmente anterior. Ao 

final, Kerr conclui que a negação da necessidade de um criador por Hawking é na 
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verdade somente a negação da necessidade de algo para dar início ao universo, 

ou seja, trata-se de uma negação que o próprio Tomás também faz, enquanto 

continua a afirmar a necessidade de um criador.  

Concluindo, a leitura da obra é bastante proveitosa. Gaven Kerr escreve 

de forma bastante clara e direta. Além disso, apresenta sempre as principais 

objeções às suas teses, citando seus antagonistas e fornecendo contrarrazões. O 

autor pesquisou ampla bibliografia, de modo que se percebe seu domínio do 

status quaestionis. A obra tem uma organização, por assim dizer, bastante 

escolástica: as divisões das partes e seus capítulos coincidem com as etapas do 

pensamento, o que lhe confere clareza e objetividade. Kerr se preocupa sempre 

em repisar os argumentos já delineados, o que por vezes torna a leitura um 

pouco cansativa pelo excesso de didática. No entanto, isto não chega a 

comprometer a qualidade da obra. Afinal, quod abundat non nocet. Um ponto 

negativo talvez seja a incongruência de alguns exemplos empregados, que não se 

amoldam exatamente ao caso que se busca ilustrar. Contudo, quiçá esta 

deficiência seja uma característica da própria metafísica: os objetos da ciência 

primeira são demasiado etéreos, o que torna difícil sua exemplificação. Não é 

fácil falar de objetos tão excelsos, pois parece que eles sempre nos escapam de 

algum modo. A este respeito, convém lembrar que Tomás nunca pretendeu 

exaurir o conhecimento de tais eminentes objetos, mas contentou-se com um 

conhecimento parco e limitado deles. De fato, Tomás nunca pretendeu criar um 

sistema de certezas. Um dos pontos mais importantes em sua filosofia é a 

afirmação do mistério: as coisas não são totalmente cognoscíveis para o homem. 

A realidade é sempre misteriosa, e tanto mais o será quanto mais nos 

aproximarmos do ser supremo, a que Tomás chamava esse tantum. O Doutor 

Angélico defende que as coisas são cognoscíveis porque são criadas pelo 

intelecto divino, o que permite ao nosso intelecto ter algum acesso a elas, e que, 

pela mesma razão, as coisas são também inabarcáveis em sua totalidade pelo 
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nosso intelecto. Tomás diz em seu Comentário ao Credo2: “Nosso conhecimento é 

tão débil que nenhum filósofo até hoje foi capaz de investigar perfeitamente 

sequer a essência de uma mosca”. Ora, se isto é válido para uma reles mosca, 

quanto mais para as realidades divinas. O Tomás que diz intellectus... penetrat 

usque ad rei essentiam (o intelecto penetra até a essência das coisas)3 é o mesmo 

que afirma rerum essentiae sunt nobis ignotae (as essências das coisas nos são 

desconhecidas)4. 

																																																													
2	 “...sed	 cognitio	 nostra	 est	 adeo	 debilis	quod	 nullus	 philosophus	 potuit	 unquam	 perfecte	
investigare	 naturam	 unius	muscae”.	 TOMÁS	 DE	 AQUINO,	 Expositio	 in	 Symbolum	 Apostolorum,	
proêmio	(trad.	livre).	
3	STh,	I-II,	31,	5.	
4	De	Ver.,	10,	1.	
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MCCLUSKEY, C. Thomas Aquinas on Moral Wrongdoing. Cambridge: 

Cambridge University Press, 2017, 198 p. 
 

Pedro Thyago dos Santos Ferreira* 
 

___________________________________________ 
 
É comum que o problema do mal desperte grande interesse filosófico. 

Geralmente, ele é analisado sob dois pontos de vista: (a) a investigação sobre a 

natureza do mal; (b) a conciliação entre a existência do mal e a de Deus. Colleen 

McCluskey, em Thomas Aquinas on Moral Wrongdoing, deseja ir além dessas 

alternativas.1 Ela não pretende investigar o que é o erro ou o mal, mas, antes, 

entender o que é o agir errado e por que ele ocorre segundo o pensamento de 

Tomás de Aquino. Para a autora, Tomás procura desvendar a natureza e a causa 

do fenômeno do agir errado (wrongdoing) através de duas teses, a saber, da 

metafísica da bondade (visão privativa do mal) e, fundamentalmente, da natureza 

do homem e de suas ações (psicologia moral).2 Sua hipótese consiste em 

endossar que a filosofia moral tomista é útil para o entendimento e a avaliação 

dos dilemas éticos atuais. Com efeito, a filosofia moral tomista levaria à 

compreensão não só das causas por detrás das ações imorais, mas também dos 

remédios necessários para evitá-las. Nas palavras de McCluskey: “entender a 

																																																													
* Doutorando no Programa de Pós-Graduação Lógica e Metafísica da Universidade Federal do Rio 
de Janeiro e bolsista da CAPES. 
1	As ideias defendidas neste livro podem ser encontradas nas seguintes obras da mesma autora: 
MCCLUSKEY, C. Intellective Appetite and Human Freedom. The Thomist 66 (2002), pp. 421-456; 
Id., Thomas Aquinas and the Epistemology of Moral Wrongdoing. In: LUTZ-BACHMANN, M.; 
FIDORA, A. Action and Science: The Epistemology of the Practical Sciences in the 13th and 14th 
Centuries. Berlim: Akademie Verlag, pp. 107-122; Id., Willful Wrongdoing: Thomas Aquinas on 
certa malitia. Studies in the History of Ethics 6 (2005), pp. 1-54; Id., Happiness and Freedom in 
Aquinas’s Theory of Action. Medieval Philosophy and Theology 9 (2000), pp. 69-90; DEYOUNG, R. 
K.; MCCLUSKEY, C.; VAN DYKE, C. Aquinas’s Ethics: Metaphysical Foundations, Moral Theory, 
and Theological Context. Notre Dame: University of Notre Dame Press, 2009, pp. 69-125.	
2 Utilizaremos a designação visão privativa do mal ou consideração privativa do mal para nos 
referirmos à concepção de que o mal (físico ou moral) consiste na privação ou na falta de algum 
bem devido. 
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fonte original do agir errado ajuda-nos a determinar respostas apropriadas às 

ações” (p. 176). 

Podemos dividir a obra em três blocos. No primeiro, que inclui os 

capítulos 1-2, McCluskey apresenta as duas teses mencionadas no parágrafo 

anterior: o capítulo 1 trata da psicologia moral tomista; o capítulo 2, da visão 

privativa do mal. No segundo, que inclui os capítulos 3-5, a autora investiga os 

três tipos de agir errado: aquele que se origina de defeitos no intelecto (capítulo 

3), o que se origina de defeitos no apetite sensível (capítulo 4) e o que provém 

de defeitos na vontade (capítulo 5).3 No terceiro, composto somente pelo 

capítulo 6, McCluskey investiga o posicionamento de Tomás acerca dos vícios 

capitais com o objetivo de resolver alguns problemas decorrentes das conclusões 

do segundo bloco. Seguiremos tal divisão nesta resenha. 

 

Comecemos pelo primeiro bloco, no qual McCluskey trata das duas teses 

utilizadas por Tomás para a compreensão do fenômeno do agir errado, a saber: a 

psicologia moral tomista e a visão privativa do mal. 

No capítulo 1, a autora aborda a primeira das duas teses. Destacam-se 

aqui dois temas: a enumeração das três fontes envolvidas na execução de ações 

imorais (os apetites sensíveis, o intelecto e a vontade); a apresentação de alguns 

problemas presentes no intelectualismo tomista. 

Os apetites sensíveis consistem em estímulos emocionais que surgem 

como consequências de conhecimentos oriundos dos sentidos ou de julgamentos 

realizados pelo intelecto. Ao analisar o seu papel, McCluskey mostra que eles 

não só movem o intelecto e a vontade, mas também são movidos por estes. Por 

um lado, os apetites movem o intelecto e a vontade na medida em que distraem 

ou confundem os julgamentos do intelecto e em que atrelam um determinado 

prazer a um julgamento moral executado pelo intelecto. Por outro, o intelecto e 

a vontade movem os apetites na medida em que possuem a capacidade de refreá-

																																																													
3 Nesta resenha utilizaremos a seguinte nomenclatura, já presente em McCluskey: o agir errado 
oriundo de defeitos no intelecto será chamado de agir errado intelectivo; o agir errado oriundo de 
defeitos nos apetites sensíveis será chamado de agir errado apetitivo; o agir errado oriundo de 
defeitos na vontade será chamado de agir errado deliberativo. 
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los e em que podem fazê-los funcionar conforme um hábito virtuoso e colaborar 

com os julgamentos do intelecto. 

As funções do intelecto e da vontade são expostas pela autora através da 

enumeração dos passos envolvidos na execução de uma ação. De acordo com 

McCluskey, os passos são: [1] A vontade deseja um bem ou fim genérico; [2] O 

intelecto apresenta à vontade um bem ou fim particular; [3] A vontade deseja o 

bem apresentado (intenção); [4] A vontade faz o intelecto elencar meios ou 

ações pelos quais se pode alcançar este bem (deliberação); [5] A vontade deseja 

as ações apresentadas pelo intelecto (consentimento); [6] O intelecto destaca 

uma destas ações como realizável e a vontade a deseja (escolha); [7] A vontade 

move as partes do corpo necessárias à execução da ação; [8] A vontade se 

deleita com o bem alcançado (satisfação).  

Nota-se que o processo acima descrito é nitidamente intelectualista, 

pondo o intelecto em uma condição de primazia em relação à vontade. De fato, 

McCluskey sustenta que Tomás é um dos poucos intelectualistas entre os 

escolásticos (cf. p. 34, nota 63). Os voluntaristas, no entanto, criticam essa 

abordagem e acreditam que ela, por duas razões, conduz ao necessitarismo 

moral. Primeiramente, porque o intelecto é uma faculdade involuntária, já que 

realiza automaticamente suas operações quando em contato com seus objetos 

próprios. Do mesmo modo, a vontade seria um apetite involuntário, que 

realizaria automaticamente suas ações quando comandada pelo intelecto. Tal 

crítica, como sabemos, provém de Duns Scotus.4 Contra ela, McCluskey 

argumenta que, na escolha, o intelecto julga qual dos meios deve ser realizado 

para a obtenção do fim e ordena a vontade a querê-lo. Entretanto, ele não é 

determinado a julgar X como o único meio conveniente para o fim Z: ele pode 

refletir sobre o ato judicativo realizado e julgar então o meio Y como o 

																																																													
4 Duns Scotus entende o intelecto como uma potência natural e a vontade como uma potência 
racional. Por isso, a liberdade e a contingência são marcas distintivas da vontade, mas não do 
intelecto (cf. JOÃO DUNS SCOTUS, Lect., I, d. 39, q. 1-5, n. 43-44; Id., Q. sup. Metaph., IX, q. 15, 
n. 20-34). Para mais detalhes, cf. WOLTER, A. Duns Scotus on the Will as a Rational Potency. In: 
MCCORD ADAMS, M. (ed.). The Philosophical Theology of John Duns Scotus. Ithaca: Cornell 
University Press, 1990, pp. 163-180; Id., The will as a rational faculty. In: FRANK, W. (ed.). Duns 
Scotus on Will and Morality. Washington: The Catholic University of America Press, 1997, pp. 35-
37. 
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conveniente. Para a autora, a possibilidade de realizar outro ato judicativo 

assinalaria que há contingência no intelecto e, consequentemente, na vontade. 

Segundo, porque o intelecto está condicionado a apresentar única e 

exclusivamente o melhor meio à vontade. Sem a possibilidade de desejar outros 

meios, a vontade está necessariamente condicionada àquilo que o intelecto lhe 

apresenta. Contra este raciocínio, McCluskey argumenta que não existe algo 

como “o melhor meio”, pois isto depende das circunstâncias consideradas: o 

intelecto pondera que X é um bom meio para atingir o fim Z por causa das 

circunstâncias a e b. Todavia, ele tem a liberdade de reavaliar estas circunstâncias 

e, assim, de julgar que Y é um bom meio para atingir o fim em questão. 

Conforme a autora, a possibilidade de escolher outro meio diante das mesmas 

circunstâncias assinalaria igualmente que há contingência no intelecto e, logo, na 

vontade. 

No capítulo 2, McCluskey trata da segunda tese utilizada por Tomás para 

a compreensão do fenômeno do agir errado, nomeadamente, da visão privativa 

do mal. Destacam-se aqui três temas: a relação entre o mal, ser e bem; a relação 

entre a visão privativa do mal e a filosofia moral tomista; a exposição de certas 

dificuldades encontradas nos textos de Tomás que tratam do mal moral. 

Seguindo a exposição de McCluskey, podemos assim sintetizar a relação 

entre mal, bem e ser. O bem e o ser são transcendentais, ou seja, propriedades 

que se encontram em todos os entes, não importando a qual das dez categorias 

aristotélicas eles pertençam. Assim, tudo o que existe é marcado por certo grau 

de bondade e de ser.5 Neste esquema, nem o mal nem tudo aquilo que a ele se 

relaciona têm qualquer tipo de estatuto ontológico positivo: eles são, 

simplesmente, a privação ou a falta de algum bem devido. Na filosofia moral 

tomista, uma ação moralmente boa realiza-se nas circunstâncias adequadas, segue 

as ordens da razão e tem por fim o crescimento do homem e o desenvolvimento 

ou uso de suas capacidades racionais. Assim, seguindo a visão privativa, 

McCluskey conclui que uma ação é considerada moralmente má por Tomás 

																																																													
5 Para mais detalhes sobre os transcendentais, cf. AERTSEN, J. A. Medieval Philosophy and the 
Transcendentals. The Case of Thomas Aquinas. Leiden/New York/Köln: Brill, 1996. 
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quando falta nela a concordância com as ordens da razão e quando ela priva o 

agente de desenvolver ou usar suas capacidades racionais. 

Contudo, a visão privativa aplicada ao mal moral não parece ter sido 

sempre defendida por Tomás. McCluskey lida aqui com a posição de G. 

Reichberg.6 Conforme este autor, Tomás teria defendido a visão privativa 

exclusivamente até o período de composição do De Malo. Desta obra em diante, 

ele teria passado a endossar que o mal moral tem dois aspectos, a saber: (a) um 

aspecto positivo, que diria respeito aos hábitos, às ações, às intenções e às 

paixões enquanto tais; e (b) um aspecto privativo, que resultaria do fato de 

hábitos, ações, intenções e paixões estarem em desacordo com as ordens da 

razão. Em sua resposta, McCluskey aceita a divisão do mal moral nos aspectos 

privativo e positivo, mas defende que ela aparece em todas as obras de Tomás, 

incluindo as anteriores ao De Malo.  

Surpreendentemente, a autora finaliza o capítulo de maneira negativa: 

embora a visão privativa esteja presente no pensamento tomista, ela não é 

fundamental para explicar o fenômeno do agir errado. Como McCluskey 

sustenta, pode-se satisfatoriamente compreender este fenômeno através da 

psicologia moral. Portanto, em sua opinião, “alguém pode aceitar os pontos 

básicos da psicologia moral de Tomás enquanto permanece descompromissado 

com a noção do mal como privação” (p. 73). 

Migremos agora para o segundo e mais importante bloco do livro. Nele, 

McCluskey analisa o fenômeno do agir errado e seus três tipos: (a) o agir errado 

intelectivo; (b) o agir errado apetitivo e (c) o agir errado deliberativo. 

No capítulo 3, McCluskey trata do agir errado intelectivo, chamado por 

Tomás de “pecado da ignorância”. Neste caso, o fenômeno do agir errado tem 

por origem um defeito no intelecto, a saber, a ignorância, a qual consiste na falta 

de um determinado conhecimento moral que, se porventura estivesse presente 

no intelecto, evitaria a escolha e a execução de uma ação imoral. Além disso, ela 

conduz o próprio intelecto a realizar julgamentos morais baseados em 

																																																													
6 McCluskey indica REICHBERG, G. M. Beyond Privation: Moral Evil in Aquinas’s ‘De Malo’. 
Review of Metaphysics 55 (2002), pp. 751-784. 
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informações incorretas ou errôneas e, em última instância, leva a vontade a 

desejar ações imorais e a mover o agente para que as execute. Resumindo a 

exposição de McCluskey, podemos afirmar que o agir errado intelectivo abarca 

pelo menos três situações: (a) quando o agente, por negligência, ignora aqueles 

conhecimentos que são determinantes para refrear as ações imorais (segundo 

Tomás, estes conhecimentos são os princípios morais, as normas da sociedade e 

os dogmas de fé); (b) quando o agente, também por negligência, ignora as 

características de uma determinada ação particular e, assim, não avalia a sua 

moralidade; (c) quando o agente, ignorando parcialmente as características de 

uma ação particular, não avalia esta mesma ação através de outras razões 

suficientemente capazes de determinar o seu valor moral. 

No capítulo 4, a autora investiga o agir errado apetitivo, chamado por 

Tomás de “pecado das paixões”. Neste caso, o fenômeno do agir errado origina-

se de desordens nos apetites sensíveis, a saber, das paixões. Conforme 

McCluskey, as paixões podem tanto confundir quanto extinguir os julgamentos 

do intelecto: por um lado, os julgamentos confusos farão com que a vontade 

deseje as paixões e, assim, mova o agente a realizar ações imorais; por outro, a 

ausência de julgamentos fará com que a vontade obedeça exclusivamente às 

paixões e, consequentemente, mova o agente a executar ações erradas. Seguindo 

a autora, podemos dizer que o agir errado apetitivo ocorre em pelo menos duas 

situações: (a) quando o agente, ao realizar um silogismo prático sob a influência 

de alguma paixão, dá mais peso a premissas que envolvem a escolha de ações 

prazerosas do que àquelas que se relacionam com a escolha de ações 

moralmente corretas; (b) quando o agente conhece a melhor ação a ser feita, 

mas, por carência de autocontrole (akrasia), sucumbe às paixões e escolhe a pior 

ação. Ao invés de relacionar a akrasia com alguma fraqueza no intelecto (o que 

seria plausível, já que Tomás é classificado como intelectualista pela autora) ou 

com alguma fraqueza na vontade (como o fazem J. Barad e T. Stegman), 

McCluskey relaciona-a com alguma fraqueza nos apetites sensíveis (seguindo a 
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leitura de B. Kent).7 Com efeito, a akrasia consistiria na influência de alguma 

paixão sobre um silogismo prático realizado pelo agente. Fazendo-o optar por 

premissas relacionadas a ações prazerosas, essa paixão condiciona o agente a 

escolher a pior ação, ainda que consciente da melhor. 

No capítulo 5, McCluskey trata do agir errado deliberativo, chamado por 

Tomás de “certa malitia”. Neste caso, o fenômeno do agir errado origina-se de 

desordens na vontade. Este tipo de agir errado se diferencia nitidamente dos 

tipos intelectivo e apetitivo. Com efeito, no agir errado deliberativo o agente 

conhece o peso moral das ações, não tendo seu julgamento intelectual dificultado 

nem pela ignorância que decorre da negligência (tal como no tipo intelectivo) 

nem pela influência de alguma paixão (tal como no tipo apetitivo), e 

voluntariamente escolhe rejeitar a ação moral e executar a imoral. Assim, ele 

escolhe voluntariamente não só ignorar a imoralidade de uma ação, mas também 

executá-la. A discussão de McCluskey sobre este tipo de agir errado é extensa. 

Basta-nos aqui reter três dados: (a) o agir errado deliberativo está geralmente 

ligado a algum vício pelo qual o agente se torna naturalmente disposto a ver 

como desejável aquilo que é mau; (b) embora pareça mais grave do que os 

outros tipos de agir errado, ele diz respeito tanto a ações imorais gravíssimas 

quanto a ações imorais menos graves. Aqui, ela concorda com S. Benn e diverge 

de J. Langan, C. Steel e G. Reichberg;8 (c) este tipo de agir errado não leva a 

concluir que o agente possa desejar o mal por ele mesmo. Ao contrário, 

McCluskey endossa que “no agir errado deliberativo, o agente deliberadamente 

persegue aquilo que é de fato mau, mas não o faz porque aquilo é mau e sim 

porque ele deseja um bem que só pode ser obtido através da realização de algum 

mal” (p. 141). Neste ponto, a autora concorda com G. Reichberg e discorda de J. 

Langan.9 

																																																													
7 McCluskey indica BARAD, J. Aquinas’s Assent/Consent Distinction and the Problem of Akrasia. 
New Scholasticism 62 (1988), pp. 98-111; STEGMAN, T. Saint Thomas Aquinas and the Problem of 
Akrasia. Modern Schoolman 66 (1989), pp. 117-128; KENT, B. Aquinas and Weakness of Will. 
Philosophy and Phenomenological Research 75 (2007), pp. 70-91. 
8 De fato, McCluskey defende que as ações imorais gravíssimas podem se originar dos três tipos 
de agir errado. 
9 As referências ligadas aos pontos (b) e (c) são: BENN, S. I. Wickedness. Ethics 95 (1985), pp. 
795-810; LANGAN, J. Sins of Malice in the Moral Psychology of Thomas Aquinas. In: YAEGER, D. 
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No último bloco, composto somente pelo capítulo 6, McCluskey dedica-

se a analisar os vícios capitais em Tomás no intuito de responder a duas 

perguntas. Primeira: se todos os vícios estão ligados ao agir errado deliberativo 

(isto é, a defeitos na vontade), como podem existir vícios relacionados a defeitos 

no intelecto e nos apetites sensíveis? Segunda: se os vícios são adquiridos devido 

a julgamentos errôneos do intelecto, não deveriam eles estar então ligados ao 

agir errado intelectivo (isto é, a defeitos no intelecto)? Vejamos brevemente as 

soluções da autora e façamos uma avaliação. 

Com relação à primeira pergunta, McCluskey dirá, recorrendo a Summa 

Theol., I-II, q. 31, art. 3, que existe uma espécie de paralelismo entre a vontade e 

os apetites: o que ocorre nos apetites sensíveis também ocorrerá na vontade. 

Deste modo, havendo um vício nos apetites sensíveis, haverá também um vício 

correspondente na vontade. Disto, McCluskey conclui que todos os vícios estão 

relacionados a defeitos na vontade, ou seja, ao agir errado deliberativo. Todavia, 

para que a sua prova fosse válida, ela deveria demonstrar que os vícios têm por 

origem a vontade, já que esta é, segundo a própria autora, a marca distintiva do 

agir errado deliberativo. Seu argumento mostra, ao contrário, que estes vícios 

têm origem nos apetites sensíveis e que, devido a certo paralelismo, afetam a 

vontade. Noutras palavras, ela demonstra que os vícios que afetam os apetites 

estão relacionados ao agir errado apetitivo. 

Com relação à segunda pergunta, a autora afirma que a condição 

necessária para a aquisição das virtudes intelectuais está no correto 

ordenamento da vontade. Assim, a aquisição de vícios intelectuais tem por 

condição necessária a desordem da vontade. Disto McCluskey conclui que os 

vícios intelectuais têm origem na vontade e que, logo, devem estar relacionados 

ao agir errado deliberativo. Aqui, sua prova parece mais convincente, 

diferentemente da resposta anterior. Com efeito, seu argumento parece deixar 

																																																																																																																																																																							
M. (ed.). The Annual of the Society of Christian Ethics. Washington: Georgetown University Press, 
1987, pp. 179-198; STEEL, C. Does Evil Have a Cause? Augustine’s Perplexity and Thomas’s 
Answer. Review of Metaphysics 48 (1994), pp. 251-273; REICHBERG, Beyond Privation: Moral Evil 
in Aquinas’s ‘De Malo’, 2002. 



25	
MCCLUSKEY,	C.	Thomas	Aquinas	on	Moral	Wrongdoing	

	
Translatio.	Caderno	de	resenhas	do	GT	História	da	Filosofia	Medieval	e	a	Recepção	da	Filosofia	Antiga	
http://gtfilosofiamedieval.wordpress.com/resenhas/	
ISSN	2176-8765	
Vol.	10	(2018)	

claro que os vícios intelectuais têm origem em defeitos na vontade e que, 

consequentemente, estão relacionados ao agir errado deliberativo. 

Finalmente, façamos um comentário geral à obra. A classificação dos tipos 

de agir errado é extremamente clara e interessante. A exposição de McCluskey 

é constantemente acompanhada de exemplos práticos, o que torna a 

compreensão da filosofia tomista mais fácil e o pensamento de Tomás mais atual. 

Contudo, enxergamos um problema: a autora afirma no capítulo 2 que a filosofia 

moral tomista pode ser reconstruída sem o recurso à visão privativa do mal. 

Entretanto, o vocabulário de McCluskey está a todo o tempo impregnado, ao 

menos implicitamente, desta visão. Isso, a nosso ver, mostra que é impossível 

reconstruir de maneira consistente o pensamento moral tomista sem a aceitação 

da tese do mal como a privação de um bem devido. Confirmamos isto pelo fato 

de esta tese acompanhar Tomás tanto em textos dedicados à filosofia moral (por 

exemplo, na prima secundae da Suma Teológica e no De Malo) quanto em obras 

dedicadas a outros assuntos (por exemplo, no Comentário ao De Divinis 

Nominibus).10 

Um exemplo deixará mais claro este problema. Tratando do agir errado 

deliberativo, a autora afirma no capítulo 5 que a vontade desordenada não deseja 

o mal em si mesmo. Ao contrário, ela deseja um bem que só pode ser alcançado 

através de um meio imoral. Como se pode perceber, McCluskey implicitamente 

nega ao mal qualquer tipo de estatuto ontológico positivo capaz de o tornar 

digno de ser objeto de desejo da vontade. Seguindo o programa de eliminação da 

visão privativa, seria mais lógico que McCluskey visse o mal moral como algo 

existente e, logo, como objeto de desejo da vontade.  

Independentemente disto, Thomas Aquinas on Moral Wrongdoing é uma 

obra importante para aqueles que desejem conhecer mais a fundo a filosofia 

moral de Tomás de Aquino. A clareza, a simplicidade e o constante recurso a 

exemplos tornam o livro interessante e atual. Além disso, a frequente citação de 

																																																													
10 Para mais detalhes sobre o mal moral no Comentário ao De Divinis Nominibus, cf. MAQUEO, D. 
E. Una explicación neoplatónica del origen del mal moral en el comentario de Tomás de Aquino 
al De divinis nominibus. Espíritu 67 (2018), pp. 59-80. 
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literaturas primárias e secundárias facilita futuras pesquisas e aprofundamentos 

por parte do leitor. 
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GŁOWALA, M. Singleness. Self-Individuation and Its Rejection in the 

Scholastic Debate on Principles of Individuation. Berlim/Boston: De 

Gruyter, 2016, 163 p. (Philosophische Analyse/Philosophical 

Analysis 70) 
 

Rodrigo Guerizoli* 
 

___________________________________________ 
 

A obra de Michał Głowala sobre princípios de individuação consiste na 

versão em inglês, retrabalhada, de uma publicação de 2012 em língua polonesa. O 

livro insere-se numa linhagem de intérpretes que abordam a história da filosofia 

desde um viés analítico, tendo sido influenciado sobretudo pelos trabalhos de E. 

Anscombe e P. Geach. Delimitam o interesse de Głowala as discussões 

escolásticas sobre o(s) responsável(is) pela individualidade ou unicidade 

(singleness) das coisas e, nesse contexto, busca-se igualmente “esboçar e 

defender uma teoria tomista da individuação” (p. 1). 

O livro divide-se em oito curtos capítulos. De início, Głowala justifica sua 

abordagem, ao mesmo tempo sistemática e traçada desde a perspectiva do 

pensamento escolástico, e esclarece sua compreensão da fórmula “princípio de 

individuação”. Trata-se, a saber, de propor um uso metafísico da expressão, que 

se refere àquilo em virtude de que algo é único (single). Nesse contexto, além de 

interessantes e talvez polêmicas observações metodológicas,1 são formuladas 

três importantes questões: (a) a que tipo de objetos diz respeito tal princípio? 

Apenas a indivíduos?; (b) há, para cada coisa individual, apenas um princípio de 

individuação?; (c) são do mesmo tipo os princípios de individuação de coisas 
																																																													
* Docente no Departamento de Filosofia e no Programa de Pós-Graduação Lógica e Metafísica da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro. 
1 Por exemplo, p. 14: “The scholastic discussion of individuation parallels in many important ways 
some debates in contemporary analytical metaphysics, for example: the Fregean distinction of 
Gegenstand and Begriff and some analogies between functions and Begriffe; Fregean and non-
Fregean metaphysics of number; saturatedness and unsaturatedness in the Fregean sense; the 
problem of the criteria of identity and Geach’s relative identity thesis; the issue of sortal terms; 
Bergmann’s bare particular metaphysics (...).” 
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distintas? Essas questões marcam o pano de fundo da obra. Sob o holofote cai 

inicialmente a ideia de auto-individuação, apresentada no segundo capítulo. No 

restante do texto estuda-se uma série de alternativas, historicamente 

identificáveis, àquela tese. O livro conclui com a formulação de uma resposta à 

questão do princípio de individuação elaborada sobre bases tomistas. 

Formulando o propósito de Głowala noutros termos: partindo da visão 

nominalista sobre o princípio de individuação, passa-se a recobrir as alternativas 

presentes na tradição escolástica, numa jornada que vai, sistemática e 

retrospectivamente, de Ockham para o século XIII e, mais especificamente, para 

Tomás de Aquino. 

A caracterização de auto-individuação apresentada no segundo capítulo 

segue um padrão tradicional. Trata-se da ideia, simplesmente nominalista, de que 

inexiste “qualquer distinção, real ou dependente da mente, entre o que é um 

indivíduo e o que o torna um indivíduo” (p. 23). Tal perspectiva encontraria 

sustento em três esquemas argumentativos. O primeiro basear-se-ia no adágio 

ens et unum convertuntur; o segundo lançaria mão do fato de a individualidade ser 

um atributo imediato das coisas; e o terceiro, por fim, operaria por exclusão, ou 

seja, rejeitar-se-iam todos os argumentos contrários à auto-individuação. 

Nenhum dos três argumentos, contudo, assinala Głowala, estaria desprovido de 

problemas. O primeiro pressupõe que a unidade em jogo no adágio seja uma 

unidade numérica. Com relação ao segundo, Głowala mira na sua premissa, qual 

seja, a suposta imediatez da individualidade como atributo das coisas, que 

deixaria sem resposta questões tão fundamentais quanto a do estatuto do sujeito 

ao qual a individualidade se atribui ou a da relação entre individualidade e outros 

tipos de atributos. O problema do terceiro argumento não é assinalado, mas não 

é difícil perceber o incômodo que paira sobre raciocínios por exclusão. 

Como já registrado, a obra procede, historicamente, de trás para frente. 

Assim, após apresentar o modelo nominalista, o paradigma escotista é abordado. 

Aqui, a individualidade é atributo de uma natureza comum, possuidora per se de 

uma unidade mais fraca que a numérica. Tal individualidade, por sua vez, se 

constitui como atributo devido a uma entidade, a haecceidade, distinta da 
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natureza comum, que a ela se combina.2 Estabelecida, na contramão do 

nominalismo, a distinção entre natureza comum e princípio de individuação, 

Głowala se dedica a questões sobre o tipo de distinção ali envolvida e sobre as 

características de tal princípio. Com relação à distinção, sem assumir qualquer 

nomenclatura pré-estabelecida, diz-se consistir ela em “algum tipo especial de 

distinção fraca entre uma instância da natureza e a realização dessa instância” (p. 

61), reconhecendo-se, ao mesmo tempo, que se trata de “um tipo de distinção 

que se mostra muito difícil de ser explicada” (ibid). Com efeito, o tratamento 

dado à questão parece insuficiente, e a ausência de uma explicação detalhada do 

modo como natureza comum e princípio de individuação se distinguem ofusca a 

reconstrução da resposta escotista. No que diz respeito às características do 

princípio de individuação escotista, um ponto merece destaque: de fato, como é 

salientado, parece problemático tratar as haecceitates como “primariamente 

diversas”. Afinal, ao que tudo indica, “as haecceitates de Pedro e de Paulo não são 

primariamente diversas, pois há algo em virtude do qual ambas são haecceidades 

(instâncias de ser uma haecceidade) e algo outro que as faz duas haecceidades 

distintas” (pp. 63-64). 

O próximo modelo de individuação, brevemente abordado, se baseia na 

noção de forma. De acordo com tal perspectiva, aceita, dentre outros, por 

Godofredo de Fontaines e Pedro de Alvernia, para todo item individual, sua 

forma seria o responsável por sua individualidade. Na base dessa proposta 

encontra-se, de novo, uma relação entre ser, atualidade e individualidade: se a 

forma dá ser e atualidade ao composto, e se daí se segue individualidade, então a 

forma igualmente dá individualidade ao composto. Uma tal abordagem, no 

entanto, não está desprovida de problemas: formas parecem ter uma unidade 

apenas específica, podendo justificar, no máximo, a unidade específica de certos 

																																																													
2 Nesse contexto é tratada uma importante questão: o discurso escotista tem por foco instâncias 
individuais de naturezas comuns ou as próprias naturezas comuns, tomadas para além de 
qualquer instanciação? Noutros termos: Quem possui unidade mais fraca que a numérica? A 
natureza a que se refere o termo “humanidade” ou a referida pela expressão “humanidade de 
Sócrates”? De acordo com Głowala, e contra intérpretes de peso, é a “humanidade de Sócrates” 
que possui, imediatamente, a unidade a que Scotus, elaborando a partir de elementos da obra de 
Avicena, se refere como uma unitas minor unitate numerali. 
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itens. Assim, apelar a formas detentoras de uma unidade individual pressupõe o 

apelo a um princípio de individuação prévio e exterior às formas em si. A 

questão da individuação não seria assim propriamente respondida, mas apenas 

adiada. 

A partir do quinto capítulo, Tomás de Aquino (ou melhor, o tomismo) 

assume o papel de interlocutor privilegiado de Głowala. A ideia de fundo é a de 

que Tomás não possui uma teoria uniforme da individuação. Assim, para 

diferentes tipos de coisas haveria igualmente diferentes responsáveis por sua 

individuação – e cada um desses princípios é abordado na sequência, a começar 

pela individuação dos acidentes. Neste caso, o sujeito dos acidentes desempenha 

o papel de princípio de individuação. A justificação recorre aqui, outra vez, à 

relação entre ser e unidade: se, em sentido estrito, o ser dos acidentes é o ser 

das substâncias das quais são acidentes, então, dada a convertibilidade entre ser e 

ser algo determinado e individual, os acidentes têm sua individualidade devido às 

substâncias que lhes dão sustentação. Comparado a capítulos anteriores, 

bastante espaço é dedicado à discussão dessa tese, tanto aplicando-a a exemplos 

(cores, virtudes etc.), quanto explorando seu contexto e recepção históricos 

(fundo aviceniano, penetração na tradição latina etc.). 

O sexto capítulo aborda a tese mais tipicamente tomista sobre a 

individuação, a saber, a da individuação pela matéria. A tese é explicada, num 

primeiro momento, em seus traços gerais, tendo-se por base o exposto na 

segunda Summa. Trata-se (i) de uma explicação restrita à individuação de 

substâncias materiais e (ii) de uma explicação não-exclusivista, ou seja, que aceita, 

com relação a um mesmo item, a existência de vários princípios de individuação, 

responsáveis por diferentes aspectos de sua individualidade. Como essa última 

ideia não deixa de ser polêmica, Głowala busca defendê-la – ao longo sobretudo 

do sétimo capítulo – por meio da análise do modo como Tomás distingue 

matéria e quantidade (quantitas dimensiva) como princípios que, atuando em 

conjunto, desempenham papéis distintos no fenômeno da individuação.3 Trata-se 

																																																													
3 Numa outra obra recente, A. Fitzpatrick também investiga a diferença entre matéria e 
quantidade em Tomás, salientando o papel por cada uma delas exercido na constituição dos 
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de uma tentativa de conciliar aspectos que já foram vistos – e talvez ainda mais 

frequentemente o sejam – como temporalmente sucessivos na obra de Tomás.4 

A ideia básica consiste em sublinhar que se, por um lado, “a matéria na qual uma 

forma substancial é instanciada é um princípio de individuação da forma” (p. 93), 

não se deve esquecer que, por outro lado, a “quantidade é um princípio de 

individuação das formas substanciais instanciadas na matéria“ (p. 110). Isso quer 

dizer, buscando traduzir Głowala noutros termos, que a matéria responde pelo 

fato de um token de brancura ser não-instanciável frente à brancura como type, 

ao passo que a quantidade, um princípio de per se individual, garante a 

diversidade numérica entre tokens de brancura. 

Com relação ao tratamento dispensado à matéria, há um aspecto da 

abordagem de Głowala que merece ser destacado. Trata-se, a saber, da 

aproximação promovida entre as noções de matéria em Tomás e de haecceitas 

em Scotus. Tal aproximação deriva do fato de se perceber que à noção de 

matéria há de corresponder uma forte característica de não-instanciabilidade, 

que, justamente, é o atributo básico da ideia de haecceitas. E, de fato, apesar de 

tentativas em contrário, deve-se sublinhar, em Tomás, a não-instanciabilidade da 

matéria se se quer mantê-la como princípio de individuação. Que fique em 

aberto se o gesto de Głowala deve ser lido como uma “escotização” de Tomás 

ou uma “tomistificação” de Scotus. Seja como for, parece-nos que, do ponto de 

vista sistemático, há de fato motivos para que se ensaie a aproximação. No que 

																																																																																																																																																																							
compostos. Cf. FITZPATRICK, A. Thomas Aquinas on Bodily Identity. Oxford: Oxford University 
Press, 2017 (resenha, feita por P. T. dos Santos Ferreira, disponível em Translatio 9 (2017)). 
4 Sobre as possíveis mudanças sofridas pela doutrina tomista da individuação através da matéria 
quantificada cf. GRACIA, J. E. “Numerical Continuity in Material Substances: The Principle of 
Identity in Thomistic Metaphysics”. The Southwestern Journal of Philosophy 10 (1979), pp. 73-92; 
BOBIK, J. “Dimensions in the Individuation of Bodily Substances”. Philosophical Studies 4 (1954), 
pp. 60-79; WIPPEL, J. The Metaphysical Thought of Thomas Aquinas: From Finite Being to Uncreated 
Being. Washington, D. C.: Catholic University Press, 2000, pp. 351-370; ROLAND-GOSSELIN, M. 
D. Le “De ente et essentia” de S. Thomas d’Aquin. Texte établi d’après les manuscrits parisiens. 
Introduction, Notes et Études historiques. Kain: Revue des Sciences Philosophiques et 
Theologiques, 1926, pp. 104-134; OWENS, J. Thomas Aquinas: Dimensive Quantity as 
Individuating Principle. Mediaeval Studies 50 (1988), pp. 279-310; BOBIK, J. Dimensions in the 
Individuation of Bodily Substances. Philosophical Studies 4 (1954), pp. 60-79; EBERL, J. T. Aquinas 
on the Nature of Human Beings. The Review of Metaphysics 58 (2004), pp. 333-365. 
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diz respeito à quantidade, por sua vez, Głowala salienta diversas questões que 

pairam sobre a noção, propondo amiúde soluções baseadas em “old Thomists” 

como Caetano e Capréolo. Trata-se de um gesto interessante, que, porém, 

desloca a obra, em certos momentos, para o terreno do tomismo enquanto 

categoria atemporal de pensamento, um terreno pantanoso e em geral localizado 

em um vácuo sistemático entre história da filosofia e filosofia contemporânea. 

O último capítulo é dedicado à tese da existência como princípio de 

individuação. A posição, como se sabe, remonta pelo menos à obra de Henrique 

de Gand e, embora não pareça ter gozado de muito prestígio entre os tomistas, 

acaba por ressurgir em meio ao tomismo no século XX, sobretudo através dos 

trabalhos de J. Owens e J. Gracia. Nesse sentido, ela acaba marcando o tomismo 

contemporâneo, valendo a pena, pois, sua discussão no contexto da obra de 

Głowala. Nesse ponto, com a discussão histórica assumidamente deixada de lado 

e o tomismo contemporâneo posto em foco, a discussão passa a girar em torno 

à atribuição de existência a elementos não-individuais, como naturezas. E, de 

fato, se se aceita uma tal atribuição, existência deixa ipso facto de ser critério de 

individualidade. No entanto, não se estaria aqui, de novo, frente a uma leitura em 

certa medida “escotizante” de Tomás? Com efeito, Scotus pode ver-se livre da 

tese da individuação pela existência com base na existência de naturezas comuns 

não-individuais. Mas, trata-se aqui de uma tese que também encontra apoio em 

Tomás? Para Głowala, sim: “(...) é possível atribuir existência atual a naturezas, e 

não apenas a indivíduos” (p. 135). Historicamente, no entanto, mesmo dentro do 

tomismo, o tema sempre se mostrou particularmente espinhoso. 

Em termos gerais, a obra de Głowala oferece um competente précis das 

principais questões e propostas escolásticas relacionadas à identificação do 

responsável pela existência de indivíduos. Trata-se, contudo, apenas em alguma 

medida, de um trabalho histórico. Antes, busca-se a partir do próprio Tomás, do 

tomismo da Segunda Escolástica e do tomismo do século XX, cunhar uma 

perspectiva tomista sobre a questão. No cerne de tal proposta está a tese de 

uma dupla determinação do princípio de individuação. Em lugar de um único 

princípio, como, por exemplo, a haecceitas escotista, Tomás (ou o tomismo) 
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identificariam dois princípios que responderiam, em diferentes níveis, pela 

individuação: a matéria, por um lado; a quantidade, por outro. Eis uma 

interessante tentativa de identificar, no espaço conceitual disponível, uma posição 

conciliatória, na qual alternativas historicamente identificadas se veriam 

convivendo lado a lado. A recepção desse projeto dentro do tomismo deverá 

dizer se tal meio-termo é de fato possível e convincente. 

Já um acolhimento da proposta em círculos não-tomistas parece mais 

difícil. Isso porque Głowala pressupõe a correção da ontologia tomista (ou de 

sua interpretação desta), o que certamente está longe de ser consenso. Por 

exemplo, ele diz que “o que buscamos numa teoria da individuação é o modo 

pelo qual a individualidade pertence a naturezas e às suas instâncias” (p. 145). 

Ora, um Ockham ou um Buridan dificilmente poderiam sem mais dialogar com 

um texto sustentado por tal ontologia. Apenas com o escotista parece haver 

diálogo. Provavelmente por isso o escotista desempenha, de fato, ao longo de 

toda obra, o papel de principal interlocutor de Głowala. 
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New York: Oxford University Press, 2016, xiii+353 p. 
 

Markos Klemz Guerrero* 
 

___________________________________________ 

 

O tomismo é a recepção e interpretação da filosofia de Tomás de 

Aquino. Defender a vitalidade dessa filosofia mostrando sua contribuição original 

para problemas perenes é a ambição de projetos como o tomismo existencial, o 

transcendental e o analítico. Como assinala seu título, é a essa última escola que 

se filia a presente obra. Suas pretensões são explicar a natureza desse recorte 

estilístico, isto é, em que consiste uma abordagem analítica do pensamento de 

Tomás, e defender a relevância dessa abordagem aplicada à sensação. As 

características da escola analítica de recepção e interpretação de Tomás são 

exibidas difusamente por meio da própria análise da sensação empreendida ao 

longo da obra, na medida em que campeões da tradição analítica, dedicados ou 

não à exegese de Tomás, são escolhidos como interlocutores privilegiados – de 

Haldane e Kenny a Gibson e Chisholm. Desse modo, a obra recupera e compila 

contribuições dessa tradição à exegese do pensamento de Tomás, insere as 

contribuições de Tomás no debate da filosofia analítica contemporânea e propõe 

soluções originais para dilemas interpretativos.  

O capítulo 1 contém uma taxonomia esquemática, mas informativa, de 

diferentes escolas de tomismo, delineando por contraste o terreno onde se situa 

o tomismo analítico, caracterizado, do ponto de vista metodológico, como ramo 

do estruturalismo. A relevância de um estudo sobre a teoria tomista da sensação 

é justificada tanto pelo potencial explicativo dessa teoria, que se revela ao longo 

da sua reconstrução, quanto pela escassez de estudos aprofundados nessa parte 

da filosofia de Tomás, ao menos na forma de livros completos exclusivamente 

dedicados ao tema, em relação a que o autor reivindica com justiça pioneirismo. 

                                                             
* Docente no Departamento de Filosofia da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. 
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Finalmente, o foco prioritário no Comentário ao De Anima é explicado a partir 

da importância marginal que a compreensão da sensação tem nas obras teológica 

de Tomás, assim como revisitando debates bem conhecidos acerca da relação 

entre o pensamento de Tomás e o de Aristóteles. 

Como preâmbulo à análise das especificidades da sensação, Lisska 

examina, no capítulo 2, aspectos gerais da noção tomista de intencionalidade, 

apoiando-se prioritariamente em ideias de Haldane. Na sua concepção, a 

intencionalidade é uma propriedade ontológica primitiva e irredutível. Essa 

propriedade garante que formas possam ser exemplificadas segundo modos de 

ser distintos, mas formalmente idênticos. A identidade formal, por sua vez, 

explica como um ato cognitivo visa um certo objeto por si mesmo, sem 

necessidade de intermediários. A epistemologia é uma metafísica especial porque 

a irredutibilidade ontológica do ser intencional é que garante o realismo direto 

de Tomás de Aquino. O autor defende que essa irredutibilidade não implica 

compromisso ou posicionamento na discussão acerca da relação entre mente e 

corpo, contra o dualismo cartesiano. De fato, postular um duplo modo de ser 

das formas não equivale a uma versão forte de dualismo em que duas substâncias 

heterogêneas componham o homem. Mas parece exigir ao menos um dualismo 

de propriedades, de tal modo que atos cognitivos, e apenas eles, pressupõem um 

modo de ser realmente distinto do modo de ser natural de outras atualidades. 

De fato, a irredutibilidade de sensações a eventos corporais, e, portanto, alguma 

modalidade de dualismo, parece voltar à cena adiante, no capítulo 4, em que o 

fisicalismo é contestado.  

Se por um lado Haldane, ao lado de Kenny e Pasnau, são inspirações 

privilegiadas para a reconstrução oferecida por Lisska, por outro lado 

pensadores como Chisholm, Bentrano, MacDowell e Putnam constituem o 

cenário contemporâneo em que Tomás é como que enxertado. Afinidades entre 

o tomismo segundo Lisska e as ideias de filósofos analíticos contemporâneos são 

assim ressaltadas. O primeiro pode esclarecer dificuldades encontradas nas 

segundas, sendo por isso útil, hoje, para o debate acerca de intencionalidade. 

Essa preocupação, como já assinalamos, perpassa todo o livro. Mas ela não 
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contempla propriamente um confronto com as propostas contemporâneas. 

Sabemos que a noção de ser intencional esclarece a “característica engraçada” 

detectada nos fenômenos intencionais por Chisholm. No entanto, não sabemos 

como refutar, a partir de uma perspectiva tomista, os argumentos de Chisholm 

em favor do representacionalismo. Em outras palavras, Lisska defende a 

atualidade do tomismo mais pelo que tem em comum e complementar com 

respeito a ideias contemporâneas, do que pelo que tem de conflitante em 

relação a elas. 

No capítulo 3, o autor continua a tratar de características gerais da 

intencionalidade, agora aplicadas ao caso da sensação. Tomás é empirista na 

medida em que defende o processo de abstração a partir do fantasma e o 

retorno ao fantasma. Esses processos levam a uma dependência operacional do 

intelecto em relação aos sentidos e seus órgãos. Tomás é realista direto e não 

representacionalista no que diz respeito à sensação pelo fato de sustentar uma 

teoria causal da percepção enriquecida pela noção de causa formal e de ter uma 

concepção realista da verdade. A partir do capítulo seguinte, as especificidades 

da sensação começam a ser analisadas. Como resultado dessa análise, Lisska 

pretende justificar a caracterização da filosofia de Tomás oferecida nesse 

capítulo. Além dos interlocutores contemporâneos, o autor traz ao debate 

posições da filosofia moderna, encarnada em Reid, Locke, Descartes e Berkeley. 

O tomismo não é apenas atual hoje; era atual também no tempo desses filósofos. 

Ao mesmo tempo, o problema da intencionalidade é também sempre atual, pois 

perpassa toda a história da filosofia. 

Os quatro capítulos seguintes desenvolvem uma leitura naturalista do 

funcionamento dos sentidos externos. No capítulo 4, o foco de atenção é a 

distinção entre potência e ato, que enseja o esclarecimento da noção de 

disposição. É aí também que Lisska critica diretamente o fisicalismo, isto é, a tese 

de que a passagem de disposição a operação nos sentidos é um processo físico. 

O autor parece assumir que a irredutibilidade ontológica do ser intencional ao 

ser natural leva à irredutibilidade de atos cognitivos a eventos fisiológicos. 

Malgrado seu, é o fantasma do dualismo cartesiano que parece se imiscuir aqui: a 
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cognição só pode ser explicada por algo que transcenda os limites do físico. No 

entanto, o autor considera que o fato de Tomás não aceitar uma identidade 

entre um homem e sua alma o afasta de Descartes, ainda que na verdade Tomás 

e Descartes compartilhem essa tese. Neste ponto, teria sido bem-vinda uma 

discussão mais abrangente com a rica literatura secundária sobre o status físico 

ou nem tão físico da sensação em Tomás.  

Nos capítulos 5, 6 e 7, o autor analisa a relação entre a sensação e seu 

objeto. Para isso, primeiramente emprega noções teleológicas, as quais legitima 

por meio de uma aproximação com a epistemologia darwinista de Gibson, que 

teria uma “espantosa similaridade” com o tomismo. Em seguida, introduz a 

distinção entre objeto sensível direto, uma cor ou tamanho, e incidental, algo que 

tem a cor ou tamanho, também conhecida como distinção entre objeto próprio 

e acidental dos sentidos. Parece que a escolha por usar o termo incidental ao 

invés do termo acidental visa afastar a suspeita de que a coisa colorida não é 

exatamente um objeto dos sentidos considerados enquanto tais. Isso porque um 

dos pontos de honra do livro é mostrar que as coisas que têm propriedades 

sensíveis também são visadas diretamente por uma operação da sensação. A 

análise da cogitativa no capítulo 10 servirá para explicar como isso é possível.  

O sabor dualista do tomismo de Lisska aparece mais uma vez, no capítulo 

5, quando ele atribui a Tomás a visão de que há uma relação de causalidade entre 

duas entidades, a modificação de um órgão sensível e a modificação de uma 

faculdade sensível. No capítulo 7, a recusa do fisicalismo é usada numa defesa do 

realismo direto. A cadeia causal regular entre um objeto sensível, o meio, o 

órgão sensível e a faculdade sensível sustentaria o fiabilismo e externalismo que 

Lisska identifica na teoria da sensação de Tomás. A persistência de uma mesma 

forma ao longo dessa cadeia permite, de acordo com o autor, que a operação 

sensível tenha a forma daquilo que visa. Com isso, pode-se explicar por meio 

dessa forma o fenômeno de um ato sensível visar um certo objeto sensível sem 

recorrer a um objeto representacional intermediário. Como a construção da 

cadeia causal em questão depende da noção de meio, esta é abordada 

detalhadamente no capítulo 6. 
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A partir do capítulo 8 começa a parte mais original do livro, que explora 

elementos particularmente negligenciados e mesmo obscuros da epistemologia 

de Tomás, os sentidos internos. O sentido comum é o primeiro a ser analisado. 

O foco está mais em sua função de discriminar e unir sensações do que na 

função de sentir que sente. Ao analisar a relação entre sentido comum e 

fantasma, o autor defende que tomar o segundo como objeto do primeiro é 

incoerente sistematicamente e não se apoia em nenhuma evidência textual na 

obra de Tomás. Tomar o fantasma como objeto do sentido comum não pode ser 

uma tese tomista porque implicaria representacionalismo e Tomás é realista 

direto. Porém, no Comentário ao De sensu et Sensato, Tomás parece afirmar o 

oposto: “Unde manifestum est quod praedicta tria, scilicet magnitudo, motus et 

tempus, secundum quod sunt in phantasmate, comprehenduntur et cognoscuntur per 

sensum communem.”1 Além disso, se Tomás é ou não representacionalista é parte 

do que está em disputa no estudo, não podendo ser usado como premissa num 

argumento por contraposição. 

Assumindo que o sentido comum não visa de modo algum um objeto 

interno, resta explicar por que ele é um sentido interno. De acordo com Lisska, 

isso se deveria a uma diferença de localização orgânica entre o sentido comum e 

os demais sentidos cujo sensível é externo. O problema dessa hipótese é que 

Tomás costumeiramente se recusa a explicar diferenças epistemológicas por 

meio de diferenças fisiológicas; pelo contrário, o órgão é que se distinguiria em 

virtude de uma diferença funcional. A defesa de que o objeto do sentido comum 

é exclusivamente o sensível externo não deixa espaço para que se dê qualquer 

peso epistêmico à tese de que o sentido comum está agrupado entre os sentidos 

internos. 

A imaginação é analisada de modo engenhoso no capítulo 9. Em primeiro 

lugar, sua relação com a phantasia é abordada numa cuidadosa análise histórico-

conceitual do debate sobre sentidos internos na filosofia medieval e moderna. 

Essa análise visa mostrar que há dois usos para esse termo latino, um genérico e 

                                                             
1  Sentencia De sensu, tract. 2 l. 2 n. 9. AQUINO, Tomás de. Opera Omnia. Organização de E. 
Alárcon. Universidad de Navarra, 2000 (http://www.corpusthomisticum.org/iopera.html). 
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outro específico. Às vezes, ele serve para denominar indiferentemente 

imaginação, cogitativa e memória, outras vezes é um sinônimo da primeira dessas 

três. Como algumas das funções da imaginação envolvem tomar um fantasma 

como objeto, o autor retoma a discussão acerca do objeto do sentido comum, 

para contrastar a imaginação com o sentido comum. A falha por parte da filosofia 

moderna em fazer jus à distinção entre essas faculdades seria o fundamento do 

representacionalismo de figuras como Descartes. O próprio projeto 

fundacionalista seria baseado numa teoria da intencionalidade 

representacionalista, ao mesmo tempo em que o realismo direto de Tomás o 

associaria a um ramo do fiabilismo, como se defende recorrentemente no 

estudo. Associar realismo direto a fiabilismo, ou defender que o idealismo é 

tributário de uma teoria da intencionalidade representancionalista, é uma tese 

epistemológica usual, mas ainda assim controversa, no tomismo. A defesa dessa 

tese se beneficiaria de um debate mais extenso, tanto com outras escolas 

tomistas, como com filósofos analíticos contemporâneos.  

Lisska não esconde sua preferência pela potência cogitativa, que antes 

fora apresentada como interesse especial da obra. Ela recebe, no capítulo 10, 

incumbências cruciais no processo cognitivo humano, numa reconstrução 

ambiciosa e instigante. A primeira função atribuída à cogitativa é a consciência de 

indivíduos enquanto tais, por oposição aos meros feixes de qualidades sensíveis 

reunidos pelo sentido comum. A segunda é a consciência de indivíduos enquanto 

pertencentes a certos tipos. Conjuntamente, essas funções permitiriam 

introduzir em termos tomistas a diferença entre sensação e percepção. Qualquer 

ato dos sentidos externos é uma sensação, mas apenas conta como percepção 

caso elaborado pela cogitativa. É importante que haja percepção de indivíduos 

pertencentes a tipos naturais, pois esses indivíduos são a substância do mundo. 

Em outras palavras, as duas primeiras funções da cogitativa ajudam a fundamentar 

o realismo direto de Tomás, explicando como sentimos diretamente as coisas 

que habitam a realidade e não apenas suas qualidades sensíveis. Seria possível 

dizer com propriedade tanto que se vê a cor vermelha que está na parede 

quanto que se vê a própria parede. Perceber indivíduos enquanto indivíduos de 
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um certo tipo se dá, de acordo com Lisska, no nível da sensação, distinguindo-se 

da intelecção indireta de indivíduos. Com isso, a sua interpretação está 

comprometida com uma espécie de cognição pré-intelectual de intenções não-

individuais. O autor toma essa cognição sensível não particularizada como 

condição de que o processo de abstração produza universais com base nos 

dados sensíveis preparados pela cogitativa e assim armazenados na memória. 

Assim como a imaginação conserva fantasmas resultantes da operação do sentido 

comum, a memória conserva fantasmas resultantes da operação da cogitativa. 

Dada a essa centralidade dos fantasmas nos sentidos internos, eles são alvo a 

análise que se segue nos dois últimos capítulos do livro. 

Já que a cogitativa assegura o realismo direto de Tomás na sensação, é 

preciso que o fantasma desse sentido interno possa desempenhar outra função 

que não a de objeto para a cogitativa. Isso porque a partir do momento em que 

o fantasma desempenha o papel de objeto cognoscível, ele introduz um elemento 

de representacionalismo na teoria tomista da sensação. Por isso, o autor defende 

que o fantasma não é um sense data, na medida em que não ocorre nos sentidos 

externos, nem é necessariamente uma imagem. O fantasma apenas tem que ser 

um efeito ou resíduo da operação dos sentidos externos, mais ou menos 

elaborado pelos sentidos internos, que acrescentam algo às semelhanças 

sensíveis passivamente recebidas. Embora em alguns casos o fantasma seja uma 

imagem, às vezes ele não o é. O modo como isso acontece é tema do último 

capítulo, que distingue três tipos de fantasmas, todos espécies de um dos três 

gêneros de semelhança examinadas no capítulo 11. Além de fantasmas, são 

também semelhanças as species recebidas na operação dos sentidos externos e as 

species inteligíveis. 

Os principais interesses do último capítulo são mostrar que papel 

fantasmas exercem além do de imagem mental e abrir caminho para uma 

concepção de abstração que faça jus à sensibilidade turbinada que o autor 

defende. Os fantasmas 1, 2 e 3 ocorrem respectivamente na imaginação, 

cogitativa e memória sensível. Eles podem desempenhar o papel de imagem 

mental quando, por exemplo, nos recordamos de algo ausente ou fabricamos a 
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imagem de algo jamais visto. Mas podem também estruturar a operação dos 

sentidos externos na condição de habitus sensíveis. Fantasmas 1 estruturam a 

cognição dos feixes de propriedades sensíveis cuja unidade é produzida no 

sentido comum; fantasmas 2 estruturam esses conteúdos como indivíduos de um 

certo tipo; e fantasmas 3 estruturam esses conteúdos como algo dado na 

sucessão do tempo. Como cada um desses fantasmas acrescenta à experiência 

sensível alguma intenção que não é objeto dos sentidos externos, deve-se 

conceder uma contribuição como que inata, isto é, não adventícia, dos sentidos 

internos à sensação. Trata-se de uma contribuição formal, num eco do tomismo 

transcendental: à matéria da sensação dada nos sentidos externos são impostas 

formas dadas pelos sentidos internos. Analogamente, o intelecto agente 

produziria representações intelectuais por abstração organizando a experiência 

sensível segundo os tipos discriminados implicitamente na operação da cogitativa. 

Segundo o autor, isso evitaria uma concepção da abstração como processo de 

garimpagem. No entanto, isso parece duvidoso, pois, no final das contas, assim 

como na concepção de abstração como seleção indutiva de características 

comuns aos dados sensíveis, também aqui supõe-se que já se encontra presente 

nesses dados algum traço representacional não-individual. Ainda que esse traço 

não-individual não seja garimpado, do ponto de vista de Lisska, ele precede a 

operação do intelecto e é apenas estruturado no processo abstrativo. 

A teoria da sensação de Tomás é tema de uma rica literatura secundária, 

que em alguns pontos poderia ter sido mais explorada pelo autor. Mas é inegável 

que tratar da sensação numa obra de longo fôlego, como faz Lisska, é uma 

contribuição singular ao tomismo. Como a discussão desenvolve-se em 

controvérsias que não se limitam a outros tomistas, são abordados temas desde 

a compreensão do papel dos ventrículos cardíacos na teoria da sensação da 

perspectiva da filosofia islâmica até o naturalismo darwinista da filosofia anglo-

saxônica. Os diversos pontos interpretativos e sistemáticos polêmicos não 

reduzem mas realçam o interesse da obra. Por isso, é de se esperar que se torne 

uma referência na abordagem da teoria tomista da sensação. 
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___________________________________________ 
 
O problema dos universais, assim como a questão da substância, são 

casos paradigmáticos de questões perenes na história da filosofia. Possuindo 

raízes na filosofia antiga e tendo sido extensamente debatido no período 

medieval, o problema dos universais se constitui como um dos temas mais 

fascinantes e duradouros da metafísica, sendo de fundamental relevância para as 

discussões acerca das relações entre objetos e propriedades. Entretanto, não é 

tarefa fácil fornecer uma caracterização não controversa acerca do que é este 

problema. Na medida em que o problema está na intersecção de diversas áreas 

da filosofia (da metafísica, passando por questões de semântica, filosofia da 

linguagem e epistemologia), observamos diversas posturas filosóficas que 

enfatizam diferentes de seus aspectos, gerando, a partir disso, definições 

distintas. 

Em um primeiro momento, parece não ser problemático afirmar que o 

mundo é composto por coisas individuais que possuem propriedades. Além 

disso, também não parece ser uma dificuldade afirmar que essas coisas que 

constituem o mundo interagem entre si. Assim, parece intuitivo dizer que 

diversos objetos no mundo podem ter a mesma propriedade, por exemplo, 

muitas coisas podem ser azuis; ou o termo ‘cachorro’ pode se referir a diversos 

indivíduos diferentes. Agora, qual é o estatuto ontológico das coisas e dos 

objetos que existem no mundo? Ainda, o que são e de que maneira as 

propriedades desses objetos existem? Podemos dizer que a primeira pergunta foi 

																																																													
* Doutor e Mestre em Filosofia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Docente da 
Universidade Estadual de Maringá. 
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investigada extensivamente através do desenvolvimento do conceito de 

substância na história da filosofia. Já quando focamos na natureza das 

propriedades, e em suas relações com os objetos e com o intelecto humano, nos 

deparamos com o problema dos universais. 

Nesse contexto, uma série de perguntas se impõem: o mundo é 

composto exclusivamente de entidades particulares? Ou precisamos incluir no 

inventário de coisas que existem objetos universais, isto é, entidades que são 

compartilhadas ou compartilháveis por coleções de particulares? Se propriedades 

existem, são elas universais ou particulares? Se as propriedades são universais, 

são elas objetos abstratos? Qual é a relação entre uma propriedade e a coisa que 

a possui? A propriedade está no objeto? Em que sentido utilizamos a expressão 

‘estar em’? Propriedades podem existir de forma independente? Como podemos 

individuar objetos que compartilham alguma propriedade? Essas são algumas 

questões que ocuparam os filósofos que se dedicaram ao tema. 

O problema dos universais também pode ser caracterizado em termos 

semânticos. Ao examinar a estrutura da linguagem, perguntamo-nos se os 

termos gerais, conceitos e expressões que caracterizam uma coletividade na 

linguagem natural se referem e introduzem um tipo peculiar de entidade, os 

universais, ou se a sua generalidade pode ser explicada apenas pela funcionalidade 

que tais termos exercem. Consideremos as seguintes palavras: ‘cachorro’, 

‘cachorro’ e ‘gato’. Quantas palavras lemos nessa sequência? Duas respostas 

parecem possíveis: duas ou três palavras. Aparentemente observamos dois tipos 

de palavras e três instanciações de palavras. Por tipo se entende uma espécie de 

palavra que pode ser instanciada em diferentes contextos e, por instanciação, 

uma ocorrência de um tipo. Se formarmos um conjunto contendo as duas 

primeiras instanciações, a unidade do conjunto seria fundamentada no fato de 

que ambas as instanciações têm o mesmo tipo de palavra em comum, a saber, 

‘cachorro’. De forma similar, se nós tivéssemos três bolas amarelas e duas 

verdes, poderíamos dizer que em um sentido haveria duas cores diferentes e que 

em outro haveria cinco cores diferentes. Haveria dois tipos de cores, amarelo e 

verde, e cinco instanciações de cor. Um conjunto contendo as três bolas 
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amarelas exibiria uma unidade em que cada bola teria algo em comum, por sua 

vez, não possuído por nenhuma bola verde. Questões acerca dessas diferentes 

maneiras de conceber os objetos constituem o problema dos universais desde 

Platão. O que configura a unidade de um tipo? O que distingue uma classe de 

instanciações real ou natural de uma artificial? Como fundamentamos o 

pertencimento a uma classe? 

Por outro lado, também encontramos filósofos clássicos que enxergam 

este problema como pertencente à epistemologia, a saber, à relação entre 

representações universais e objetos no mundo. Noutros termos, estes filósofos 

se preocupam, em primeiro lugar, com a natureza dos conceitos: eles querem 

saber se conceitos gerais representam entidades gerais e universais ou 

simplesmente representam entidades particulares de uma forma geral. Em 

segundo, dedicam-se a investigar como somos capazes de ter cognições 

universais, seja a partir dos objetos particulares existentes, seja pela apreensão 

imediata de entidades universais que existem de forma independente.  

Nesse contexto de muitas alternativas teóricas, não parece difícil ver por 

que o tema dos universais gerou uma disputa desde a antiguidade. Os 

pensadores que aceitam a existência de universais costumam apontar alguns 

fenômenos para defender a sua posição, por exemplo: o caráter significativo da 

linguagem, a natureza nomológica da causalidade, a intersubjetividade do 

pensamento, a nossa habilidade de reconhecer e de classificar novas entidades. 

Por outro lado, encontramos pensadores que apontam diversas dificuldades ao 

assumirmos a existência de universais: desde a irrelevância de tais entidades, 

passando pela inconsistência lógica e ontológica dos seres de razão, até  a 

ineficácia causal de entidades abstratas, entre outros problemas. 

Desse modo, não parece ser inadequado considerarmos o problema dos 

universais como um conjunto de questões relacionadas envolvendo o estatuto 

ontológico de propriedades. Contudo, a tese da quase onipresença histórica do 

problema no desenvolvimento da metafísica possui uma lacuna importante: o 

período moderno. A origem do debate nas obras de Platão e Aristóteles está 

bem fundamentada nos estudos da filosofia antiga. O profundo e profícuo exame 
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realizado pelos pensadores medievais, seja primeiramente através da influência da 

Isagoge de Porfírio e dos comentários de Boécio, seja pela recepção das obras de 

Aristóteles na escolástica, constitui o cânone clássico da questão dos universais. 

Entretanto, a maior parte dos comentários históricos acerca dos sistemas 

metafísicos desenvolvidos na modernidade não costumam contemplar o 

tratamento dos autores modernos sobre o tema. 

Ora, os filósofos modernos não se interessaram pelo tema? Não há uma 

posição moderna para a questão dos universais? Um tema que ocupava uma 

posição central na filosofia pode simplesmente desaparecer? Existem algumas 

razões históricas para o silêncio da modernidade a esse respeito. Um dos 

principais pontos dos pensadores que marcam a modernidade é a sua postura 

crítica e revisionista dos interesses escolásticos. Muitas noções importantes são 

reexaminadas e alteradas; por exemplo, conceitos de causalidade, matéria e 

forma, potência e ato. É possível que algo semelhante tenha ocorrido em relação 

ao problema dos universais. Isso pode ser observado em algumas passagens de 

filósofos paradigmáticos do período, em que mostram seu descontentamento 

com o tema em questão.1  

O livro The Problem of Universals in Early Modern Philosophy, organizado e 

editado por Stefano Di Bella e Tad M. Schmaltz, vai na direção oposta dos 

manuais tradicionais da história da filosofia moderna. Através de uma coleção de 

ensaios de um grupo internacional de pesquisadores, o livro procura explorar as 

formas que o problema dos universais assumiu na filosofia moderna. Os ensaios 

consideram as várias formas de platonismo, conceptualismo, realismo moderado 

e nominalismo nas obras de diversos pensadores modernos. Nesse sentido, 

procuram mostrar que rompimentos explícitos podem algumas vezes esconder 

continuidades implícitas e que mesmo que os universais não aparentem ser parte 

da agenda filosófica oficial da modernidade, ainda ocupam um papel de grande 

importância (p. 1).  
																																																													
1 Thomas Hobbes e David Hume parecem ser bastante explícitos na demonstração da sua 
desconfiança em relação aos universais. Cf. HOBBES, T. Leviathan, pp. 5-8, E. Curley (ed.), 
Indianapolis, Hackett, 1994 e HUME, D. An Enquiry concerning Human Understanding, p. 123, T. 
Beauchamp (ed.), The Clarendon Edition of the Works of David Hume, Oxford University Press, 
2000. 
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Para compreendermos alguns pontos importantes da concepção 

moderna, ou das concepções acerca dos universais que encontramos nos 

filósofos modernos, os autores dos ensaios procuram fazer um constante 

contraste com as abordagens clássicas do tema.2 Em seu contexto antigo, o 

problema dos universais possuía aspectos epistemológicos e metafísicos. No que 

diz respeito à epistemologia, o problema versa sobre a possibilidade de uma 

cognição universal de particulares sensíveis. O problema metafísico consiste na 

determinação do estatuto ontológico das características universais que são 

apreendidas em tais cognições. Nesse contexto, Platão sugeriu que uma cognição 

universal é possível porque tal cognição envolve uma apreensão puramente 

intelectual de Ideias ou Formas universais que subsistem independentemente 

tanto do intelecto humano como dos objetos sensíveis. Aristóteles, em 

contraste, defendeu que nós poderíamos explicar a cognição universal por um 

processo de abstração intelectual a partir daquilo que é recebido na sensação 

dos objetos sensíveis. Entretanto, Aristóteles também sugeriu que a nossa 

cognição universal possui um fundamento separado da mente que pode ser 

encontrado na natureza dos objetos sensíveis. Nesse sentido, Aristóteles não 

adere ao realismo resoluto de Platão, mas aceita um realismo moderado que 

sustenta alguma forma de existência de universais no mundo natural. 

A fonte clássica para a discussão do problema dos universais no período 

medieval é a Isagoge de Porfírio. Essa introdução às Categorias de Aristóteles, 

expressa o problema dos universais em termos dos predicáveis ‘gênero’, 

‘espécie’, ‘diferença’, ‘propriedade’ e ‘acidente’, que são organizados de forma 

hierárquica no que passou a ser conhecido como a árvore de Porfírio. Nesse 

texto, Porfírio procura investigar se os membros dessa árvore existem nas coisas 

sensíveis, separadas das coisas sensíveis ou apenas no pensamento. Boécio, por 

sua vez, tomando como base o texto de Porfírio, defendeu uma proposta de 

influência aristotélica. Os universais subsistem nas coisas sensíveis, mas apenas 
																																																													
2 Encontramos também uma versão dos antecedentes históricos ao problema dos universais na 
modernidade na introdução de The Problem of Universals in Early Modern Philosophy, p. 1-12. Uma 
excelente análise também é feita por Martha Bolton. “Universals, Essences, and Abstract 
Entities.” In The Cambridge History of Seventeenth- Century Philosophy, D. Garber and M. Ayers 
(eds.), vol. 1, Cambridge: Cambridge University Press, pp. 178– 211.  
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podem ser distinguidos destas no intelecto. Esta versão de realismo moderado se 

tornou a posição dominante após a redescoberta do corpus aristotélico no século 

XIII. Esta visão foi tipicamente expressa em conexão com uma abordagem 

psicológica do pensamento do universal em termos de abstração das espécies 

inteligíveis a partir das espécies sensíveis recebidas dos objetos externos através 

da sensação. Entretanto, também há uma fonte de inspiração platônica que foi 

influente na discussão medieval do problema dos universais. Santo Agostinho, 

influenciado pelo Neoplatonismo, defendeu que as Formas estavam no intelecto 

divino. Nesse sentido, a cognição humana dos universais e das características 

necessárias do mundo não derivaria da abstração dos conteúdos da experiência 

sensória, mas se formaria a partir da iluminação do nosso intelecto pelas ideias 

de Deus. 

Tomás de Aquino procurou uma maneira de compatibilizar a influência 

aristotélica com a autoridade de Agostinho, naturalizando a teoria da iluminação. 

Segundo Tomás de Aquino, Deus ilumina o nosso intelecto não por agir 

diretamente sobre ele, mas por fornecer à mente a capacidade de abstrair das 

formas sensíveis as características universais que correspondem ao conteúdo das 

ideias divinas. Assim, é possível admitir a existência de ideias presentes no 

intelecto de Deus sem envolver uma cognição direta dessas mesmas ideias. 

O grande opositor à concepção de Tomás de Aquino acerca dos 

universais é Guilherme de Ockham. O nominalismo pretende explicar a 

universalidade em termos de significação das palavras, sem o compromisso 

ontológico de defender a existência de entidades universais. Ockham admite que 

os termos universais da linguagem correspondem a conceitos universais. Porém, 

ele insiste que, assim como todas as outras coisas que existem, tais conceitos são 

atos mentais estritamente particulares. A universalidade de tais atos é explicada 

pelo fato de que eles significam indiferentemente uma diversidade de particulares 

diferentes. A universalidade, portanto, está na significação, e não no conteúdo do 

ato. 

Uma vez feito o mapa histórico-conceitual do problema dos universais, 

afirmam os organizadores do livro, é possível ter uma compreensão adequada da 
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concepção moderna sobre o tema. Como os pensadores receberam essa 

diversidade de abordagens que podem, em linhas gerais, ser classificadas como 

realismo, realismo moderado, conceptualismo e nominalismo? Para responder 

adequadamente essa pergunta, é necessário, como apontam os editores do livro, 

examinar a gênese dos sistemas metafísicos modernos. Se o hilemorfismo de 

influência aristotélica era um padrão na escolástica, isso já não ocorre na 

modernidade. Uma das principais consequências da revolução científica é o 

surgimento do mecanicismo. Os conceitos de forma substancial e de teleologia 

perdem seu poder explicativo e passam a ser substituídos gradualmente por 

explicações quantitativas fornecidas por uma descrição matemático-geométrica 

dos objetos físicos. Na perspectiva epistemológica, a teoria da cognição moderna 

também representa uma alteração significativa. A filosofia moderna, 

especialmente a desenvolvida no século XVII, reserva um papel central no debate 

epistemológico ao conceito de ‘ideia’. Ainda que haja um grande debate acerca 

do tema, podemos dizer que as ideias são os objetos imediatos da cognição 

humana e que elas são distintas das características que os objetos 

físicos,externos ao sujeito cognoscitivo, possuem. 

Após o primeiro capítulo, dedicado à apresentação desse panorama, os 

capítulos 2 a 4 examinam três posições de cunho antirrealista acerca dos 

universais. Pierre Gassendi, Thomas Hobbes e Baruch Spinoza são indicados 

como defensores de alguma versão de antirrealismo. Antonia LoLordo, no 

capítulo 2, se dedica a investigar a gênese e a motivação filosófica para a posição 

antirrealista de Gassendi. Em um primeiro momento, ainda que Gassendi insista 

em um nominalismo por toda a sua obra, ele não parece se dedicar a apresentar 

um argumento específico para defender tal posição. Segundo ele, é bastante 

óbvio que tudo aquilo que existe é particular. Contudo, ele reconhece a 

existência de conceitos universais, que ele denomina como ideias gerais, cuja 

função é referenciar para uma multiplicidade de coisas. Na medida em que 

Gassendi afirma que todas as ideias são compostas por elementos obtidos 

através dos sentidos, é preciso fornecer alguma explicação para a formação de 

ideias gerais (p. 14). Um dos principais alvos de debate para Gassendi é o 
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aristotelismo. Defensor do materialismo e do mecanicismo, ele pretendeu 

combater os fundamentos ontológicos que fundamentam o conceito de forma. 

Nesse sentido, ao recusar o hilemorfismo, Gassendi procura recusar também as 

consequências filosóficas do hilemorfismo para os universais:se o hilemorfismo é 

falso, a teoria da abstração dos conceitos a partir de formas sensíveis também é 

falsa. Como alternativa, o autor oferece uma forma de nominalismo para explicar 

o uso geral das ideias e a função dos conceitos. 

O nominalismo radical de Hobbes é o tema do capítulo 3. Stewart 

Duncan oferece um confronto da posição hobbesiana com as principais críticas 

que o autor sofreu. Um ponto interessante é a distinção que Hobbes parece 

fazer entre a semântica de termos que designam classes e a natureza universal de 

propriedades. Quando examinamos diferentes versões de nominalismo é comum 

associar os dois temas e defender que a tentativa de explicação da função 

universal de um conceito ocorre através de termos semânticos. Porém, Duncan 

apresenta razões textuais para que em Hobbes isso seja diferente. No período 

moderno, Hobbes talvez seja o primeiro pensador a explicitamente defender 

uma posição nominalista acerca dos universais. Em uma passagem bastante 

conhecida, ele afirma: “A palavra ‘universal’ nunca é o nome de alguma coisa 

existente na natureza, nem de alguma ideia ou fantasma formado na mente, mas 

sempre o nome de uma palavra ou nome”.3 Essa afirmação, contudo, está longe 

de ser um consenso em sua obra. Em outros contextos, tal nominalismo é 

acompanhado por uma forma de discurso interno não linguístico composto por 

conceitos ou imagens. Mesmo admitindo esse discurso interno, Hobbes insiste 

que a intervenção de sinais linguísticos permite o acesso à generalidade. 

Samuel Newland, no capítulo 4, destaca a importância que o tratamento 

de Spinoza sobre os conceitos universais tem para aspectos fundamentais das 

suas teorias metafísicas, psicológicas e éticas. Como muitos autores modernos, 

Spinoza adota uma forma de nominalismo. Em muitas passagens, ele avisa o seu 

leitor das dificuldades geradas ao confundirmos universais com coisas reais. 

Entretanto, no que pode gerar uma tensão, Spinoza parece utilizar categorias 

																																																													
3  Cf. HOBBES, T. Leviathan, pp. 20-1, E. Curley (ed.), Indianapolis, Hackett, 1994 
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conceituais que implicariam a adesão à tese da existência de universais. O autor 

do capítulo procura esclarecer esse problema ao examinar o estatuto ontológico 

e as origens psicológicas dos universais para Spinoza e. O resultado é a defesa de 

um nominalismo que reserva certa utilidade para as noções universais. Contudo, 

por se originarem através de uma confusão da mente, estas noções possuem 

uma utilidade limitada na cognição do mundo. Por isso, é preciso cautela para 

não reificarmos os conceitos. Eles podem auxiliar, mas não podem representar 

adequadamente a realidade. 

Os capítulos 5 a 7 são dedicados ao pensamento de Descartes e a 

autores simpáticos à sua filosofia. Nesses capítulos são debatidos os vínculos da 

teoria das verdades eternas e imutáveis com o conceptualismo e o realismo. No 

caso de Descartes, Lawrence Nolan defende, no capítulo 5, que a fundamentação 

de uma concepção mecanicista da natureza em essências matemáticas 

verdadeiras e imutáveis pode sugerir uma associação ao platonismo. Todavia, ao 

confrontar essa possibilidade com a tese da simplicidade divina e com a maneira 

pela qual Descartes descreve a criação, somos levados conceber o seu 

posicionamento como conceptualista. Descartes parece oferecer as bases 

conceituais para uma forma bastante diferente de conceptualismo moderno. Ele 

insiste que a cognição do universal não depende da abstração de ideias sensíveis 

particulares, mas do desdobramento de ideias puramente intelectuais que são 

inatas e não adventícias. Nós não recebemos ou construímos essas ideias, mas as 

encontramos prontas (ao menos potencialmente) nas nossas mentes. Além disso, 

no lugar do antirrealismo de Locke que nega alguma base para semelhança entre 

particulares, Descartes oferece na Quinta Meditação e em algumas cartas a 

famosa abordagem das verdades eternas e imutáveis que não são feitas pelo 

sujeito, tampouco dependem dele. Essas ideias forneceriam os elementos de uma 

cognição universal que é em si anterior à percepção das semelhanças entre 

objetos sensíveis particulares. Desse modo, Descartes oferece uma forma de 

conceptualismo acerca dos universais mais completa (e realista) do que as 

encontradas no período medieval, pois, como vimos, os realistas moderados 

medievais tendem a localizar as naturezas comuns nos próprios objetos sensíveis.  



51 
DI	BELLA,	S.;	SCHMALTZ,	T.	The	Problem	of	Universals	in	Early	Modern	Philosophy	

	
Translatio.	Caderno	de	resenhas	do	GT	História	da	Filosofia	Medieval	e	a	Recepção	da	Filosofia	Antiga	
http://gtfilosofiamedieval.wordpress.com/resenhas/	
ISSN	2176-8765	
Vol.	10	(2018)	

É talvez tentador interpretar o uso de naturezas eternas e imutáveis em 

termos da visão plantonista encontrada em Agostinho, onde as ideias na mente 

divina fornecem a fonte das nossas cognições universais. Entretanto, Descartes 

não poderia aceitar essa forma de platonismo, dado que as naturezas imutáveis e 

as verdades eternas são derivadas da vontade livre e indiferente de Deus. 

Durante o período moderno, porém, essas naturezas e verdades eram 

tipicamente encontradas no entendimento divino de uma forma mais agostiniana, 

como vemos em Malebranche, por exemplo. 

A tese cartesiana das verdades eternas e imutáveis que são livremente 

criadas por Deus provocou uma reação importante no século XVII. Mesmo os 

seus interlocutores mais devotos têm dificuldades em compreendê-la e notam 

problemas para compatibilizá-la com outros aspectos importantes do sistema 

cartesiano. O capítulo 6, de Tad Schmaltz, é dedicado às abordagens de Antoine 

Arnauld, Pierre-Sylvain Regis e Nicolas Malebranche acerca do tema. Eles 

oferecem alternativas para solucionar as dificuldades conceituais sem abandonar 

a tese cartesiana. Segundo Schmaltz, Malebranche acreditava que a tese 

cartesiana enfraquecia o caráter imutável e eterno de tais verdades e, por isso, 

defendeu uma forma de platonismo como conceitualmente mais adequada para 

suportar tais características: nós conheceríamos as essências das coisas por 

termos acesso às próprias ideias de Deus que são eternas e não criadas (p. 118). 

Arnauld, em seu famoso debate com Malebranche, insiste na posição 

conceptualista de que temos acesso às essências somente através das nossas 

ideias. Uma consequência dessa visão é que essas verdades não parecem ter o 

mesmo tipo de externalidade e imutabilidade que as verdades no intelecto divino 

possuem. Régis, por sua vez, afirma que a tese cartesiana da criação das verdades 

eternas precisa ser fundamentada em algo atemporal e, por conseguinte, 

imutável. Diferentemente de Malebranche, considera que é possível encontrar tal 

fundamento no próprio mundo criado. Régis adota uma forma de realismo, 

opondo-se tanto à interpretação de Malebranche como à de Arnauld. 

No capítulo 7, aborda-se a posição de Nicolas Malebranche, o qual recusa 

a tese das verdades eternas e apresenta uma tentativa de compreender a teoria 
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da cognição cartesiana de modo agostiniano. Nesse contexto, aparece o 

problema de compatibilizar o conhecimento de coisas particulares com a teoria 

da visão em Deus, que é o centro da epistemologia de Malebranche. Mariangela 

Priarolo, diferentemente de Schmaltz, foca nos aspectos epistemológicos da 

posição malebranchiana sobre os universais.  

O capítulo 8 é dedicado aos principais platonistas ingleses: Henry More, 

Ralph Cudworth e John Norris. Na investigação desses autores, defende-se que 

é possível identificar, além da já conhecida relação com a obra de Malebranche, 

vínculos com o neoplatonismo antigo e renascentista. A ideia de um mundo 

arquetípico está presente, bem como uma explicação da capacidade abstrativa do 

intelecto humano. More e Cudworth podem ser interpretados como 

conceptualistas metafísicos: na medida em que são platonistas cristãos, eles 

rejeitam o essencialismo; pelo fato de serem influenciados pela ontologia 

cartesiana, rejeitam a concepção imanentista dos universais que é atribuída a 

Aristóteles. Henry More entende os universais como conceitos abstratos e adota 

o princípio ontológico de que tudo que existe é individual. Cudworth também 

restringe os universais ao domínio do mental, afirmando que tudo o que existe 

fora da mente é singular. Contudo, esses autores não defendem que os conceitos 

universais sejam ideias abstratas formadas pela mente. Com efeito, eles são 

principalmente pensamentos divinos e posteriormente ideias na mente humana, 

que é uma cópia finita do intelecto divino. John Norris compreende o problema 

dos universais a partir de uma versão modificada da teoria da visão em Deus, 

afirmando que os universais são essências eternas que existem na mente divina 

como elementos constituintes da essência infinita de Deus (p. 167). 

A abordagem de Leibniz acerca dos universais é constituída pela 

composição entre um platonismo de influência cristã e o nominalismo. Ao 

atentarmos para importantes características da ontologia leibniziana, como 

afirma Stefano Di Bella no capítulo 9, observamos a persistente presença de uma 

forma de nominalismo, principalmente pela defesa da necessidade da utilização de 

signos para o pensamento humano. O autor apresenta a posição de Leibniz a 
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partir do contraste e da comparação com a obra do pensador renascentista 

italiano Mario Nizolius. 

Já o capítulo 10, de Martha Bolton, trata do debate entre Leibniz e Locke, 

no qual a posição firmemente antirrealista de Locke é criticada por Leibniz que, 

por sua vez, defende algumas teses de orientação platônica. Locke, no Ensaio 

sobre o Entendimento Humano, endossa que tudo aquilo que existe é particular, 

tese com a qual Leibniz, nos Novos Ensaios, concorda. Ao tratar dos universais, 

Locke insiste em uma forma forte de nominalismo, afirmando que conceitos 

como ‘geral’ e ‘universal’ não pertencem à existência das coisas reais, sendo 

invenções e criações do entendimento.4 Nesse sentido, Locke defende a 

dependência total da formação dos universais nas capacidades cognitivas 

humanas. Acerca desse ponto, como podemos ver nos Novos Ensaios, Leibniz 

discorda: os universais, ou espécies, não dependem de ideias humanas ou da 

linguagem. A teoria leibniziana das naturezas gerais aponta que aquelas dependem 

de um fundamento ontológico. Ao se deparar com a tentativa lockeana de 

relacionar gênero e espécie apenas com as ideias humanas e com a linguagem, 

Leibniz insiste que termos que designam tipos possuem um fundamento real na 

natureza intrínseca dos objetos particulares. Para atingir esse objetivo, Leibniz 

ataca a teoria da cognição defendida por Locke, apresentando um argumento 

segundo o qual o conhecimento dos objetos externos é fundamentado, em 

última análise, pelo entendimento divino das essências das coisas (p. 220).  

Os capítulos 11 a 13 são dedicados ao empirismo britânico. No capítulo 

11, apresentado por E. J. Lowe, encontramos uma análise das ideais gerais em 

John Locke. Segundo Locke, uma das consequências da concepção mecanicista da 

natureza seria a tese de que os conceitos são dependentes de essências nominais 

que são construídas pelo intelecto humano, ao invés de serem dependentes de 

essências reais que descobrimos na natureza. No conceptualismo proposto por 

Locke, a universalidade é uma característica das ideias gerais que formamos 

através da abstração das ideias particulares recebidas diretamente da experiência 

sensível. Existe uma diferença intrínseca de conteúdo entre esses dois tipos de 

																																																													
4 Cf. Ensaio 3.3.11. An Essay Concerning Human Understanding, Peter H. Nidditch (ed.), 1975. 
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ideias. As ideias gerais possuem, devido ao seu caráter indeterminado, a 

capacidade de representar uma pluralidade de objetos. A mente, após comparar 

a complexidade presente nas ideias particulares, é capaz de identificar e 

generalizar um único aspecto ou um conjunto de aspectos pertencentes a um 

grupo de indivíduos em comum. Para Locke, não há um fundamento na realidade 

para as ideias gerais além da semelhança que as ideias particulares podem possuir 

uma em relação à outra. E. J. Lowe sugere, como uma possível perspectiva 

esclarecedora, que examinemos a teoria lockeana dos sortais em comparação 

com as posições contemporâneas de Kripke e Putnam sobre a semântica de 

termos que têm a função de designar classes naturais. 

No capítulo 12, temos a análise do argumento de Berkeley contra a 

abstração. Tom Stoneham sugere uma interpretação não usual da tese 

berkleiniana, isto é, uma tentativa de reconstrução que pretende mostrar que o 

argumento tem um alvo mais amplo do que a defesa de um dos aspectos da 

teoria antimaterialista: Berkeley estaria introduzindo uma teoria semiótica para 

explicar a utilização universal de certas cognições. Para chegar a essa conclusão, 

o autor pretende mostrar que ainda que Berkeley considerasse o nominalismo 

como uma solução bastante intuitiva para a questão metafísica dos universais, ele 

entendia o problema epistêmico como um tema separado. Devido a isso, haveria 

uma necessidade de combater a abstração como uma operação geradora de um 

conhecimento universal. Ao apresentar razões para recusar a capacidade de 

abstração e de formar um conhecimento universal, Berkeley apresentaria uma 

teoria semântica que enfatizaria o papel dos signos em um contexto pragmatista 

(p. 267). 

O tema da abstração persiste no capítulo 13. Contudo, o autor analisado 

agora é David Hume. Ainda que tradicionalmente Hume seja visto como um 

crítico das ideias abstratas, o capítulo busca mostrar que a ideia de identidade 

defendida por ele implica na adesão a uma forma de abstracionismo. Donald 

Baxter afirma que o vínculo entre identidade e abstração se dá pela conjugação 

de três tese que, segundo ele, Hume é obrigado a defender: 1) a abstração é a 

capacidade de separar na mente aquilo que é inseparável na realidade; 2) a 
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diferença implica em separabilidade pela mente; e 3) o impossível não pode ser 

concebido. Dado isso, a abstração suporia a capacidade mental de separar algo 

de si mesmo, o que implicaria na concepção de algo como distinto de si mesmo. 

Mas isso é impossível, então é inconcebível. Portanto, a abstração é impossível. 

Agora, se considerarmos a abordagem humeana da identidade, Baxter sugere que 

ela demanda a capacidade de conceber alguma coisa como distinta de si para 

conceber a sua identidade. Assim, a abstração e o conceito humeano de 

identidade precisam ser considerados em conjunto (p. 285). 

O último capítulo é dedicado a Kant. Os textos dedicados ao estudo de 

lógica de Kant contribuem para uma interpretação interessante dos conceitos 

empíricos, como aponta Alberto Vanzo. A abordagem kantiana dos universais 

atém-se muito mais à perspectiva epistemológica do que à questão metafísica. De 

fato, Kant estava interessado em compreender a nossa capacidade de 

representar propriedades e relações como algo compartilhável por uma 

diversidade de coisas particulares. Nesse contexto, as definições kantianas de 

intuição e conceito são fundamentais para compreender a sua teoria da 

representação geral. Por exemplo, nós representamos a cor de um vaso como 

uma característica que outros objetos compartilham por subsumi-la no conceito 

de verde. Ao analisar a abordagem kantiana da formação dos conceitos empíricos 

parece ser possível reconstruir uma perspectiva tradicional do processo 

psicológico necessário para a formação de conceitos através da abstração. Alguns 

textos kantianos apontam na direção de que há um estágio pré-conceitual na 

atividade cognitiva. Porém, essa tese gera uma tensão com importantes teses 

encontradas teoria kantiana do conhecimento, abrindo perspectiva para novas 

possíveis interpretações (p. 305). 

Pela observação dos capítulos, não há dúvida de que o livro não exaure o 

tema dos universais na filosofia moderna. Entretanto, a obra é capaz de 

evidenciar a perenidade do problema dos universais na história da filosofia. 

Desde Descartes até Kant, passando por autores racionalistas e empiristas, 

notamos a persistência e a diversidade que o tema dos universais obteve nesse 

período. A emergência de teorias cognitivas que se usam das noções de 
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representação e de ideia não eliminou o tema dos universais, mas mudou o foco 

do debate dos objetos sensíveis ou linguagens para o conteúdo dos 

pensamentos. Mesmo com essa mudança, permaneceram não só questões acerca 

da possibilidade de abstrair conceitos universais de ideais sensíveis de 

particulares, como também questões acerca da possibilidade e das condições 

para um conhecimento necessário e universal da natureza. A maneira padrão de 

tratar os universais durante os primeiros desenvolvimentos da filosofia moderna, 

no contexto dessa nova concepção da cognição, foi considerá-los apenas como 

ideias ou conceitos. Desse modo, parece tentador tratar a visão desse período 

como nominalista ou como realista moderada. Todavia, há uma importante 

distinção no conceptualismo moderno entre aqueles que aceitavam uma forma 

de conceptualismo que utiliza a noção aristotélica de abstraçãoe aqueles que 

insistiam em sustentar que uma cognição do universal é derivada de ideias inatas 

puramente intelectuais. Além disso, uma forma intelectualista de conceptualismo 

deve ser distinguida de uma posição platonista onde cognições intelectuais têm a 

sua fonte em ideias universais na mente divina. Por fim, há uma distinção 

importante nesse período entre uma forma abstracionista de intelectualismo e 

uma forma de nominalismo que rejeita a existência genuína da universalidade até 

mesmo no pensamento. Isso sem dúvida é fruto da diversidade de teorias que 

tratam da natureza e da função das ideias. 

Também somos capazes de concluir que há uma grande originalidade nas 

discussões modernas. Os autores retomam doutrinas medievais e 

antigas,rearranjando os modelos de explicação para o debate propriamente 

moderno. Com isso, somos levados a questionar a nossa interpretação no que 

diz respeito às alternativas filosóficas pelas quais se entende o estatuto das 

propriedades e a cognição destas, bem como a rever a perspectiva 

contemporânea acerca dos universais. 
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HADOT, I. Athenian and Alexandrian Neoplatonism and the 

Harmonization of Aristotle and Plato. Transl. M. Chase, Leiden: E. J. 

Brill, 2015. 188 p. (Studies in Platonism, Neoplatonism, and the 

Platonic Tradition 18) 
 

Allan Neves* 
 

___________________________________________ 
 

A vertente filosófica comumente designada por historiadores como 

Neoplatonismo, iniciado com Plotino († 280 d.C.), pode ser considerada a mais 

estudada dentre as tendências helênicas emergentes após o período clássico. 

Essa atenção naturalmente agrega a complexidade inerente a um período 

extenso, desuniforme, e não raro carente de material bibliográfico, boa parte do 

qual relacionado a importantes filósofos somente via doxografias e testemunhos. 

O livro de Ilsetraut Hadot, em edição única em inglês traduzida por Michael 

Chase (CNRS – Paris), representa um exemplo desse cenário de notória 

diversidade que nem sempre é acessível ao leitor não familiarizado. Nele, a A. 

apresenta de maneira sintética e bastante objetiva sua tese, já vinda de 

publicações anteriores,1 segundo a qual as duas grandes escolas que sediaram em 

peso a corrente neoplatônica – a de Atenas e a de Alexandria – não possuíam 

diferenças teóricas e metodológicas relevantes: a filosofia em ambas é entendida 

enquanto busca da verdade alicerçada na compreensão de textos sagrados e 
																																																													
* Doutorando na Universidade Federal de Minas Gerais e bolsista do CNPq. 
1 Les Introductions aux commentaires exégétiques chez les auteurs néoplatoniciens et les auteurs 
chrétiens. In: TARDIEU, M. (ed.) Les règles de l’interprétation. Paris, Les Editions du Cerf, 1987, pp. 
99-122 (também em: Simplicius. Commentaire sur les Catégories, fasc. I, par I. Hadot, P. Hadot, Ph. 
Hoffmann, C. Luna, Leiden/New York/København/Köln: Brill, 1990 (Philosophia Antiqua, 50), pp. 
21-47); Deuxième point du premier schéma introductif. La division néoplatonicienne des écrits 
d’Aristote. In: Simplicius. Commentaire sur les Catégories, ibidem, pp. 63-93; The Role of the 
Commentaries on Aristotle in the Teaching of Philosophy according to the Prefaces of the 
Neoplatonic Commentaries on the Categories. In: ANNAS, J. e GRIMM, R. (eds.) Oxford Studies in 
Ancient Philosophy (Supplementary Volume). New York: Oxford University Press, 1988, pp. 175-
89. 
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práticas teúrgicas, sendo essa busca regida por um preceito comum fundamental, 

a saber, a harmonia existente entre as doutrinas de Platão e Aristóteles, que é 

formalmente expressa no quadro disciplinar de formação intelectual de seus 

integrantes. Ademais, Hadot busca, em sua descrição dos filósofos da Grécia 

tardia, mostrar que a tendência harmonizante característica do período 

neoplatônico rendeu divisões teórico-exegéticas dos filósofos-comentadores 

dentro e fora do eixo Atenas-Alexandria. 

Depois do prefácio, o livro é composto de duas partes bem divididas, 

embora assimétricas. A introdução (pp. 1-53), dividida em quatro seções, 

apresenta de modo geral os argumentos para as posições defendidas pela A. e 

confronta as opiniões divergentes. A segunda parte, intitulada “A tendência 

harmonizante de Porfírio a Simplício” (pp. 54-172), retrata cronológica e 

sistematicamente os filósofos neoplatônicos em cujas obras a A. busca 

fundamentar seu posicionamento. As duas partes são seguidas por um breve 

epílogo (pp. 173-4) e por um índice bibliográfico que se atém ao que foi 

mencionado na obra, e que portanto não é exaustivo. 

A introdução, notadamente polêmica, tem início com a visão 

historiográfica que Hadot procura desconstruir. Tal visão é representada por P. 

Golitsis em seu livro Les commentaires de Simplicius et de Jean Philopon à la 

Physique d’Aristote, a qual reforça a tese originalmente levantada por K. Praechter 

no início do século passado (p. 1).2 Nele, Golitsis defende a interpretação 

tradicional da divisão entre as escolas de Atenas e Alexandria, na qual a primeira 

teria Platão como paradigma intelectual e a segunda, Aristóteles. A escola de 

Atenas, de acordo com essa interpretação, prestigiaria escritos sagrados pagãos 

– sobretudo, os Hinos órficos e os Oráculos caldeus – acrescentando à filosofia 

(platônica) um conjunto de ritos teúrgicos e práticas morais com a finalidade de 

“purificar” (καθαρμός) ou “ascender” (ἀναγωγή) a alma humana a realidades 

superiores. O mesmo não ocorreria na cidade egípcia, por razões que incluiriam 

																																																													
2 Berlin/New York: De Gruyter, 2008 (Commentaria in Aristotelem Graeca et Byzantina. 
Quellen und Studien 3). 
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um acordo de paz com as autoridades cristãs regentes da época, mais tolerantes 

com o ensino de Aristóteles. Golitsis reconhece, contudo, em Hiérocles 

(primeira metade do século V d.C.) “um caso excepcional” do reduto 

alexandrino, visto que ele lida ostensivamente com Platão e Orfeus e subscreve a 

todo aquele que aspira o conhecimento racional um roteiro teléstico de 

depuração espiritual. 

Hadot rebate essa posição mostrando que Hiérocles, longe de ser um 

autor sui generis, influenciou (e.g. seu discípulo Teosébio) e foi antecedido por 

vários outros dos séculos IV e V (como Teon, Paulo, Hipátia, Hérmias de 

Alexandria, Amônio de Alexandria, Sinésio de Cirene e Antonino, entre outros) 

(pp. 3-13). Ademais, o papel fundante e de extrema importância desempenhado 

por Jâmblico fez o pensamento grego emergente (re)encontrar os escritos de 

religiosidade antiga oriental, estendendo-se do Egito até a Pérsia de Zoroastro: 

“a pessoa que realmente introduziu os Oráculos caldeus na filosofia neoplatônica 

e, juntamente com eles, o orfismo e o hermetismo, foi Jâmblico, que não ensinou 

em Alexandria nem em Atenas” (p. 5). Esse engajamento que os filósofos 

neoplatônicos de Alexandria (e de Horapolo, de viés mais teúrgico e sectário, 

também uma cidade egípcia) tiveram com os textos místicos estava traçado no 

projeto característico de harmonização entre Platão e Aristóteles, partilhado sob 

outros tons com a escola ateniense. A interdependência entre as duas escolas, 

do ponto de vista da A., é bem representada pela figura de Damáscio, último 

patrono da escola de Atenas, mas que teve sua formação em Alexandria com 

Isidoro, este outrora aluno de Plutarco na capital grega. Damáscio escreveu uma 

biografia de seu mestre, a Vita Isidori, um rico testemunho do ambiente 

intelectual e religioso da época, que atesta o sincretismo entre filosofia e teurgia 

pagãs. 

A posição tradicional expressa por Golitsis é também refutada pela A. em 

sua dimensão mais ampla, a saber, a de que as duas instituições, de Atenas e de 

Alexandria, teriam orientações essencialmente distintas, fruto do modelo 

filosófico adotado, a primeira calcada em Platão e a segunda, em Aristóteles (pp. 

15-25). Hadot salienta que tal compreensão historiográfica redunda de uma 
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comparação academicamente pobre, um recorte enviesado que sumariamente 

desconsidera a complexidade dos autores em questão. Ainda que Amônio (c. 

440-520 d.C.), que se formou em Atenas, mas ensinou em Alexandria, tenha 

inaugurado o esforço em comentar as obras do Estagirita, isto fazia parte do 

projeto propedêutico delineado Porfírio já dois séculos antes. O mapa filosófico 

do leste mediterrâneo já desde há muito é, nesse sentido, caracterizado pelo 

intercâmbio de ideias e metodologias que estão enraizadas em duas fontes 

comuns, a científica e a religiosa, e em seus mestres e escritos expoentes da 

antiguidade. O ensino religioso pagão em Alexandria foi a partir de meados do 

século V restringido em razão da autoridade cristã emergente, o que forçou os 

filósofos, sob a condução de Amônio, a adotar um plano de ensino mais secular – 

privilegiando os escritos de Aristóteles. Essa foi a tática usada por Amônio para 

que a escola sobrevivesse enquanto instituição de ensino. Isso, porém, enfatiza 

Hadot, não os impediu de praticar suas atividades de fé em ambientes fechados 

(pp. 21-22). Sob tal perspectiva, a A. assim apresenta seu parecer sobre a 

distinção entre as duas escolas: 

 

[...] a única diferença entre o ensino da filosofia neoplatônica em Atenas e 

o ensino dado em Alexandria consiste, em minha opinião, em sua 

organização. Os membros da escola de Atenas, fundada por Plutarco de 

Atenas por volta de 400, formaram uma comunidade privada que vivia a 

partir de sua própria renda, retirada primariamente de doações. O 

patrimônio desses neoplatônicos produziu um rendimento anual 

considerável, de modo que os professores não dependiam dos honorários 

pagos por seus estudantes, diferente do que ocorria em Alexandria [...] [, 

cujos professores] não viviam em uma comunidade com seus estudantes, e 

é um anacronismo dizer que eles ocuparam uma “cátedra de filosofia” 

[chair in philosophy] subsidiada pela cidade [como era o caso em Atenas]. 

(pp. 22-23) 
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A atitude de harmonização entre Platão e Aristóteles pode ser, pois, 

detectada como o núcleo estruturante de trabalho dos filósofos neoplatônicos 

quando observadas atentamente algumas variáveis dentro e fora do texto 

filosófico. Um fator exterior, como dito, é o fato da autoridade cristã de 

Alexandria influenciar o plano de trabalho liderado por Amônio, algo inexistente 

em Atenas. Um interior, por outro lado, é analisar em cada obra platônica e 

aristotélica comentada o chamado skópos, seu propósito ou objetivo. As posições 

de pesquisadores como K. Verrycken e R. Sorabji, por se constituirem em 

investigações que desconsideram os skópoi dos escritos filosóficos, acabam 

criando, argumenta a A. convincentemente, deformidades na compreensão de 

filosofia das duas escolas (pp. 26-39). A importância do skópos vem desde 

Jâmblico, e, sob uma pespectiva maior, revela o procedimento metodológico a 

que é submetido o conjunto de textos filosóficos autoritativos, do Aristóteles 

propedêutico para a arte do raciocínio lógico e fundamentos da ciência, ao Platão 

guia nos temas metafísicos mais aprofundados e nas práticas teúrgicas de 

elevação. Submetendo trechos de textos que respondem a contextos distintos, 

Hadot mostra como Verrycken e Sorabji comparam “o que não é comparável”, 

extraindo conclusões forçadas. Isso não ocorre com L. Cardullo, cujas recentes 

pesquisas reforçam a aproximação subjacente das escolas filosóficas (p. 40). 

Sendo o projeto filosófico de ambas as escolas baseado na conciliação 

sistemática entre Platão e Aristóteles, a autora dedica uma seção ao assunto (pp. 

41-51), investigando os fundamentos da “harmonização” – conceito que possui 

base textual em diversos filósofos, como συμφωνία, usado por Simplício. Hadot, 

nesse contexto, critica autores como Chr. Helmig e M. Rashed (p. 42) por 

entenderem a harmonia como sinônimo de identificação, e restringirem o 

movimento intelectual na Grécia tardia a categorias rígidas. Seguida por outro 

conjunto de autores, Hadot entende por harmonia a transmutação inovadora de 

um conjunto de teses filosóficas encontradas nos escritos das autoridades, de 

modo que elementos diversos se combinem numa estrutura teórica coesa e 

sistemática. Ela nos informa que essa tendência tão característica do 

neoplatonismo não foi algo exclusivo deste, mas, antes, surgiu com base em 
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tendências harmonizadoras já florescentes antes da era cristã, como o chamado 

platonismo neopitagórico – que enquadra Platão como discípulo de Pitágoras e 

herdeiro, através deste, de uma variada gama de saberes e práticas ancestrais – e 

o platonismo elaborado por Antíoco de Ascalão († 68 a.C.), o qual, distanciando-

se de Pitágoras, aproxima ao seu seio Aristóteles e os estóicos por estes terem 

sido, originalmente, produtos da antiga Academia (p. 50). 

Paralelamente a tais tendências harmonizantes, o movimento denominado 

médio platonismo tem uma importância peculiar visto que constitui a matéria-

prima doutrinária a partir da qual nasce a diretriz mestra do neoplatonismo com 

Porfírio, a saber, a que busca reconciliar Aristóteles com Platão (pp. 51-53). Já 

em autores como Plutarco de Queronéia († 120 d.C), Ático († 185 d.C.) e 

Alcino (séc. II d.C), conhecidos médio platonistas, é possível encontrar, informa-

nos Hadot, três características essenciais na matriz filosófica de Alexandria e 

Atenas: 1) as aparentes “inovações” de Aristóteles sobre seu mestre na verdade 

já estavam contidas, de maneira implícita, nos escritos de Platão; 2) a 

superioridade de Platão sobre Aristóteles era claramente atestada nos temas 

metafísicos e teológicos (ao passo que o Estagirita não raro era a autoridade 

inconteste nas questões dirigidas à física); 3) médio platonistas e neoplatonistas 

identificavam em Pitágoras a fonte antiga primordial de credibilidade, visto que a 

verdade lhe adveio por revelação divina, marcando a filosofia grega tardia com o 

traço ascensional ao conhecimento por via religiosa ou sobrenatural. 

A segundo parte do livro, em conformidade com o próprio título, “A 

tendência harmonizadora de Porfírio a Simplício”, oferece um mapa descritivo da 

tendência neoplatônica entre os filósofos gregos tardios de harmonizar Platão e 

Aristóteles. A descrição, contudo, é recheada de posicionamentos críticos da A. 

em relação a outros pesquisadores, onde ela não apenas reforça com mais 

detalhes a tese geral apresentada na introdução, como também defende pontos 

interpretativos específicos no que tange ao pensamento do filósofo abordado.  

Porfírio (234-305 d.C.), discípulo de Plotino, é o primeiro (pp. 54-65). 

Hadot começa por rebater a tese de G. Karamanolis segundo a qual Porfírio 

buscou eliminar as diferenças teóricas entre Platão e Aristóteles numa 
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conciliação perfeita (pp. 54-60). A A., ao contrário, analisando o posicionamento 

de Porfírio quanto à natureza da alma, demonstra que este não a pensava como 

uma enteléquia do corpo e imóvel por si, tal como defendido no De anima do 

Estagirita, mas, em clara oposição a este, entende-a como um princípio 

automovente, tal como defendera Platão. O modo como Porfírio “neoplatoniza” 

Aristóteles – no dizer de Hadot (pp. 60-65) – é manifesto em sua tentativa de 

estruturar o sistema de ousiai apresentado pelo Estagirita no livro Lambda da 

Metafísica segundo o Uno de Plotino, além de incorporar a μετριοπάθεια, 

característica da ética aristotélica, no sistema das quatro virtudes, que se firmará 

no movimento neoplatônico. 

Jâmblico (245-325 d.C.) (pp. 65-73), como Porfírio, desempenhou um 

papel essencial na formação do movimento neoplatônico tardio. Embora 

nenhuma de suas obras tenha sobrevivido, a doxografia, principalmente por meio 

de Simplício, nos dá uma ideia clara de como ele fez do pensamento de Pitágoras 

o modelo supremo para a ascensão da alma humana em todos os níveis. Nesse 

sentido, Platão e Aristóteles estavam fielmente a seu serviço, bem como a 

serviço do pitagórico Arquitas de Tarento (séc. V e IV a.C.). Jâmblico, por 

exemplo, afirma que a teoria das dez categorias delineada nas Categorias já estava 

presente em Arquitas e que mesmo a famosa crítica aristótelica a Platão e aos 

pitagóricos, especialmente na Metafísica Mu e Nu, é, na verdade, um endosso 

argumentado à transcendência dos inteligíveis. 

Temístio (317-390 d.C.) (pp. 74-93) tinha uma ligação indireta com 

Jâmblico, pois seu pai, Eugênio, que também foi filósofo, teria sido discípulo 

daquele. Entretanto, a compreensão de Temístio e de seu pai das filosofias de 

Platão e Aristóteles ganharam traços próprios, entendendo Homero, e não 

Pitágoras, como a fonte primeira dos saberes antigos, e vendo nos escritos 

exotéricos e esotéricos de Aristóteles o cursus introdutório ao pensamento 

platônico, percurso este fundado por Porfírio e que permeia de modo geral o 

neoplatonismo. Hadot investiga, então, a tendência de Temístio a partir dos 

Discursos (pp. 75-88, uma obra muito pouco explorada por comentadores por se 

associar ao Temístio-político ou rétor, que a escreveu tardiamente, já distante da 
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filosofia) e, em seguida, das Paráfrases (pp. 88-97) aos escritos de Aristóteles. 

Nos Discursos – sobretudo no XXXIV – Temístio se revela bastante autônomo 

ao aderir com reservas à postura de Jâmblico: ele se distancia das práticas 

teúrgicas deste, derivadas dos Oráculos caldeus e Escritos órficos, bem como 

daquelas vinculadas a Platão; discute com os seguidores mais fiéis, como Juliano; 

critica pontos de Aristóteles inatacáveis para muitos filósofos posteriores; e 

também salienta a virtude política, metriopática, exposta pelo Estagirita como a 

mais importante para o indivíduo na condição terrena. Quanto às Paráfrases, 

Hadot mostra como o viés hamonizador encontra terreno fecundo 

principalmente no De anima e no livro Lambda da Metafísica. Destaca-se, em 

particular, o fato de, em Temístio, termos o primeiro testemunho escrito que 

compreende o primeiro motor aristotélico não só como causa final e eficiente, 

mas também como intelecto que, semelhante ao demiurgo do Timeu, pensa as 

ideias ou objetos inteligíveis nele contidos. 

Na via oposta, Plutarco de Atenas († 431/2 d.C.) e seu discípulo 

Hiérocles de Alexandria (séc. IV-V d.C.) (pp. 97-103) seguem a tendência 

harmonizadora mais em linha com Jâmblico. Graças a Fócio († 893 d.C.), 

contamos com o testemunho de que até em temas como o da providência – que 

Aristóteles não abordou diretamente – Hiérocles buscou compreensão unitária, 

a qual reunisse as concepções dos textos filosóficos. No caso da providência, a 

“opinião” de Aristóteles foi certamente admitida via Alexandre de Afrodísia. Já 

Plutarco admite em Aristóteles a doutrina da reminiscência própria de Platão, 

pari passu com Jâmblico, sendo posteriormente criticado por Amônio de 

Herméias. 

Siriano († 437 d.C.) (pp. 103-115), nascido em Alexandria, discípulo de 

Plutarco e um dos mestres de Proclo, também representa bem o sincretismo das 

duas escolas clássicas. Escreveu comentários sobre diversos diálogos de Platão e 

textos aristotélicos, embora somente alguns destes últimos tenham chegado a 

nós. Aristóteles é interpretado com certa autonomia, mas traços harmonizantes 

são observáveis, como a atribuição ao Estagirita da tese do Uno como causa final 

e eficiente, e do viés metafísico presente no Organon. A A. dá especial aval ao 
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importante trabalho de D. J. O’Meara3, seguido por M. Frede4 e R. L. Cardullo5, 

que acertadamente reconstrói e categoriza o neoplatonismo de Siriano. A tese 

sustentada naquele trabalho aponta que os comentários de Siriano sobre a 

Metafísica são quase que restritos aos livros Beta, Gama, Zeta (este via doxografia 

de Asclépio), Mu e Nu em virtude destes livros conterem as críticas a Platão e 

aos pitagóricos. Quanto ao restante da Metafísica, de caráter não polêmico, 

Alexandre de Afrodísia seria para Siriano o intérprete mais confiável. Ainda 

assim, é fato que Siriano foi fortemente influenciado pelo pitagorismo de Jâmblico 

e pelos textos sagrados. 

Macróbio (primeira metade do séc. V d.C.) (pp. 115-118) faz parte do 

conjunto de autores latinos influenciados pelo neoplatonismo grego. Hadot 

insiste, seguindo a maioria dos pesquisadores, que a influência de Porfírio (e de 

um Plotino “porfirizado”) é manifesta no filósofo romano no que toca a sua 

tendência harmonizante das filosofias de Platão e Aristóteles, conforme vista em 

seu opus magnum, o Comentário ao Sonho de Cipião. Prova disso é sua aderência à 

tese platônica da automotricidade da alma, contra Aristóteles. Macróbio, porém, 

tem uma atitude um pouco mais hostil ao Estagirita. 

Herméias de Alexandria (410-450 d.C.) (pp. 118-121), discípulo de 

Siriano, seguiu os passos do mestre, como é notável no seu único comentário 

que chegou até nós: ao Fedro, de Platão. Ele tende a defender este a despeito de 

Aristóteles, mas é característico daquela obra o fato dos desacordos entre os 

dois filósofos serem apenas pontuados, sem que se faça um esforço conciliatório. 

Proclo (412-485 d.C.) (pp. 121-125), discípulo preferido de Siriano em 

Atenas, não demonstra o mesmo apreço que seu mestre ao Estagirita, como é 

claro no prólogo do comentário que redigiu ao Timeu. Entretanto, a tentativa de 

reconciliação pendendo em direção a Platão faz-se notar. Proclo traçou um 

conjunto de questões para o iniciante e o intérprete veterano se fazerem ao ler 

																																																													
3 Pythagoras Revived. Mathematics and Philosophy in Late Antiquity, Oxford: Clarendon Press, 1989. 
4 Syrianus on Aristotle’s Metaphysics. In: LONGO, A. (ed.) Syrianus et la Métaphysique de 
l’Antiquité tardive (Actes du colloque international, Université de Genève, 29 sept.–1er oct. 2006). 
Napoli: Bibliopolis, 2009, pp. 23-56. 
5 Syrianus défenseur de Platon contre Aristote. In: DIXSAUT, M. (ed.), Contre Platon, t. i: Le 
Platonisme dévoilé, Paris: Vrin, 1993, pp. 197-214. 
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as Categorias, o que foi bem recebido pelos filósofos alexandrinos. O material 

sobrevivente mais importante neste viés, porém, são os Elementos de física 

(Στοιχείωσις φυσική), onde Proclo discute tópicos da Física e do De caelo 

e, referindo-se aos livros VI e VIII do primeiro, trata de pontos sobre o 

movimento corpóreo e estrutura a realidade em hipóstases. A orientação 

exegética do platonismo pitagorizante de Jâmblico, que atribui a Platão 

originalmente todas as teses corretas de Aristóteles, é uma marca importante 

também no autor. Aristóteles, ainda assim, é visto como uma porta de entrada 

que introduz o aspirante ao saber nos “mistérios menores”, antes de adentrar 

nos “mistérios maiores”, estes contemplados nos diálogos de Platão, sobretudo, 

no Parmênides. 

Na seção 9 (pp. 126-146), a A. indica, com respeito aos autores 

alexandrinos que escreveram comentários às Categorias no século VI – a saber, 

Amônio, João Filopono, Olimpiodoro, David (Elias) e Simplício –, como cada um 

respondeu a algumas questões elencadas por Proclo usando o programa deste 

como receituário metodológico para contextualização e investigação da obra 

aristotélica. Atenção especial é dada a Simplício. Radicado em Alexandria, 

discípulo de Amônio, mudou-se para Atenas em sua fase produtiva tornando-se 

discípulo de Damáscio. Fugindo com ele para a Pérsia após o decreto de 

Justiniano para o fechamento da escola de Atenas em 529, fez-se seu admirador, 

ficando claro nos comentários que redigiu o viés harmonizante de Jâmblico, 

seguido por Damáscio e seu mestre Isidoro, em oposição à linha mais 

tempestuosa pró-Platão de Proclo. Hadot explora as questões nos cinco 

comentadores citados em seis subseções (9.1 a 9.6), cujos títulos denotam o que 

se encontra em seus textos: 1) Aristóteles como sucessor de Platão; 2) A divisão das 

obras de Aristóteles em um espírito neoplatônico; 3) O Uno neoplatônico é o fim 

(τέλος) tanto da filosofia de Platão quanto de Aristóteles; 4) Um princípio exegético 

neoplatônico: a obscuridade (ἀσάφεια) em suas obras propriamente filosóficas; 5) O 

dever do exegeta: trazer à luz a concordância entre as filosofias de Aristóteles e Platão; 

6) Aristóteles como um filósofo inferior a Platão. 
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A seção 10 reitera a tese já apresentada pela A. e as tendências 

harmonizantes que são base comum dos filósofos-comentadores expostos. 

Hadot classifica tais tendências em, mais amplamente, três segmentos distintos: o 

da escola de Amônio em Alexandria, que busca adequar mais Aristóteles a 

Platão, minimizando ou desfazendo as contradições; o da escola de Siriano-

Proclo, em Atenas, que, à despeito da harmonização, não hesita em criticar o 

Estagirita quando é evidente seu desacordo com Platão; e aquele inaugurado por 

Jâmblico, que elege Pitágoras e certos textos sagrados como paradigma para 

orientação filosófica. Hadot explora nessa seção os neoplatônicos com base em 

tais segmentos tomando como parâmetro os comentários ao De anima. Isso 

serve para reforçar sua crítica à tese originalmente defendida por Praechter, 

como feito na primeira parte do livro. 

Na seção 11, intitulada “O procedimento composicional dos comentários 

neoplatônicos”, Hadot analisa brevemente a linha exegética presente nos 

neoplatônicos tendo por referência as Categorias. Ela, de fato, retoma em poucas 

palavras as conclusões tiradas no projeto de tradução do comentário de 

Simplício às Categorias, do qual fez parte com outros pesquisadores.6 Há dois 

estilos exegéticos para comentar esta obra: o “porfiriano” – ancorado em 

Porfírio com elementos de Jâmblico –, que foi adotado por Simplício, Boécio e 

Deuxipo; e o que é conhecido como o “alexandrino”, no qual os autores que 

influenciam o primeiro estilo pouco aparecem, e que molda o pensamento 

filosófico em Alexandria. 

A última seção, a 12, é dedicada ao último diádoco da escola de Atenas, 

Damáscio (c. 458-538), e seus discípulos Simplício (c. 490-560) e Prisciano de 

Lídia (séc. VI d.C.). A atenção, porém, é largamente voltada a Simplício, 

considerado como membro da escola de Atenas, e a seu comentário ao De 

anima. A A. pontua como ele retoma o estilo de Jâmblico em linha com seu 

mestre. 

																																																													
6 LUNA, C. et alli. Simplicius, Commentaire sur les Catégories, fasc. iii: Préambule aux Catégories. 
Leiden/New York/København/Köln: Brill, 1990 (Philosophia Antiqua 2). 
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O epílogo refaz brevemente o percurso adotado no livro. Hadot chama 

com frequência a atenção para o fato dos estudos sobre o neoplatonimo grego e 

seus autores serem escassos, estando o foco da pesquisa usualmente na 

influência que tais autores exerceram nas tradições árabe e latina. Ela, contudo, 

em seu estudo sucinto, mas muito convincente, sustenta seu ponto de vista 

deixando o benefício da dúvida ao leitor dada a quantidade muito escassa de 

fontes primárias que sobreviveram para investigação. A leitura de seu estudo faz-

se necessária e reafirma a autora como uma autoridade na filosofia neoplatônica. 


