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O livro de Andrew LaZella explora um conceito-chave da ontologia de 

Duns Scotus que, curiosa e talvez espantosamente, parece se localizar numa assaz 

suspeita zona cinzenta entre ente e não-ente, entre ser e nada: a noção de diferença 

última. Com efeito, como formula LaZella, “diferenças últimas” são “nãocoisas [sic] 

e contudo não são nada” (“are nonthings yet are not nothing”, p. 1). Diferenças 

últimas, poderíamos dizer, fundam a forma mais primitiva de distinção entre isto e 

aquilo. De há muito, no entanto, o estatuto de um tal divisor do ser parece bastante 

escorregadio: por um lado, se são, lhes faltaria a exigida alteridade com relação ao 

ser para que pudessem desempenhar a tarefa que lhes cabe; por outro lado, se não 

são, então lhes falta, por assim dizer, consistência ontológica para desempenhar 

qualquer tarefa que seja. A tese fundamental da obra de LaZella é a de que Scotus 

soluciona esse problema apontando para um tipo de diferenciação que ocorre 

através de “diferenças não-reificadas” (“nonreified difference[s])”; p. 9). 

Os três primeiros capítulos são dedicados à doutrina escotista da 

univocidade do ser. De fato, trata-se de uma escolha justificada, pois é fácil 

perceber que o problema das diferenças últimas se mostra particularmente 

urgente quando acoplado àquela teoria. Com efeito, é sempre possível, sob a égide 

da analogia, argumentar que há uma distinção, por exemplo, per prius et posterius, 

entre o ser da diferença e o ser dos itens que por ela se diferenciam. No primeiro 

capítulo, LaZella retraça o caminho trilhado por Scotus, de sua inicial rejeição da 

univocidade à sua posterior defesa da ideia. Nesse contexto, são levados em conta 
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os desafios que uma teoria da univocidade tem de superar, sobretudo com relação 

à manutenção da transcendência divina, bem como são delineados, com base numa 

esquemática análise das posições de Tomás de Aquino e de Henrique de Gand, os 

limites da principal teoria concorrente: a da analogia. O cerne do capítulo, porém, 

consiste na reconstrução dos argumentos de Scotus a favor da univocidade. Em 

primeiro lugar, sem univocidade tornar-se-ia impossível sustentar seja a 

possibilidade de conhecimento das substâncias, seja a possibilidade de 

conhecimento de Deus; noutros termos, não se poderia fazer nem metafísica nem 

teologia. Do ponto de vista exegético, a reconstrução de LaZella parece 

irretocável. No entanto, desde um plano mais abrangente, é interessante salientar 

que a argumentação de Scotus, na medida em que opera como uma espécie de 

argumento transcendental, se mostra dependente de que de antemão se atribua 

ao intelecto humano uma enorme capacidade cognitiva, qual seja, a de conhecer 

tantos as substâncias quanto a Deus. Autores de gerações posteriores 

questionarão a sua validade. E, interessantemente, à démarche intelectual que eles 

defenderão não estará necessariamente associada uma renúncia às pretensões de 

construção nem da metafísica nem da teologia. Nesse sentido, é um outro 

argumento de Scotus, baseado no que LaZella chama de “o erro de Thales” (p. 

38), que se mostra como o mais promissor. O argumento, muito suscintamente, 

quer inferir a univocidade do ser do fato de que se pode, ao mesmo tempo, ter 

certeza de que algo é um ente e estar enganado quanto ao tipo de ente de que se 

trata. Infelizmente, o argumento não é explorado em detalhes por LaZella, o que 

acaba deixando intocada a impressão, já historicamente sentida,1 de Scotus estar 

comprometido aqui com a problemática ideia de que se pode tirar conclusões 

sobre ontologia (sc. a univocidade do ser) com base no perfil de certos estados 

epistêmicos (sc. a certeza de Tales quanto à água ser um ente). 

 
1 Cf. LANGSTON, D. C. “Scotus and Ockham on the Univocal Concept of Being”, Franciscan Studies 
39 (1979), pp. 105-129; D’ETTORE, D. “Dominic of Flanders’ Critique of John Duns Scotus’ 
Primary Argument for the Univocity of Being”, Vivarium 56 (2018), pp. 176-199. 
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O segundo capítulo se dedica à explicação do conceito de ente enquanto 

um conceito real. Trata-se, assim, de um conceito que aponta diretamente para a 

realidade e não, como ocorre no caso dos conceitos lógicos, para outro(s) 

conceito(s). Isso não significa, no entanto, que o conceito de ente aponte 

distintamente para algo na realidade, quer dizer, para uma coisa separada das 

demais. Na verdade, isso ele nunca o faz; antes, ele faz referência à realidade em 

sua complexidade, na medida em que está contido em todo conceito causalmente 

formado por um objeto do mundo. Mas a partir daí se pode abstraí-lo e isolá-lo 

como um conceito simples. Uma vez de posse desse conceito desprovido de 

qualquer complexidade, é a hora das diferenças entrarem em cena. Elas articularão 

o conceito de ente ao contraí-lo por meio da adição de determinações. Trata-se, 

como LaZella o assinala, de um processo que sucede a abstração e que se pode 

chamar de contração ou divisão do ser por meio da adição de diferenças. 

Nesse ponto da investigação, foram estabelecidas as bases para que tenha 

início o tratamento da questão do estatuto das diferenças.2 A estratégia de Scotus 

consiste em distinguir o âmbito no qual se dá a possibilidade de predicação da 

noção de ente do âmbito no qual se dá a possibilidade de uma predicação quiditativa 

daquela noção. Ou seja, pode-se predicar “ente” de tudo, inclusive das diferenças, 

mas não se pode predicar “ente” quiditativamente (in quid) de tudo e, de fato, 

“ente” não é predicado desse modo das diferenças, mas, antes, apenas 

qualitativamente (in quale). Diferenças seriam apenas qualitativamente entes, isto 

é, “ente” seria uma resposta correta à questão “como são as diferenças?”, mas não 

à pergunta “o que são as diferenças?”. A esta pergunta, sugere LaZella, seria 

 
2 Vale salientar que o uso feito por LaZella da expressão “diferenças últimas” foge à utilização mais 
frequente do termo, pois aponta para qualquer distinção acrescentada ao ser e não apenas para as 
diferenças pelas quais espécies se contraem em indivíduos (i.e., haecceidades). Nesse sentido, como 
ficará claro no que segue, elas englobam também as “diferenças primeiras”, “modos transcendentais 
intrínsecos” que se acrescentam imediatamente ao ser, e certas diferenças intermediárias pelas 
quais se constituem espécies. É surpreendente e incompreensível, no entanto, que as diferenças 
pelas quais as categorias se distinguem entre si não façam parte da lista provida por LaZella. 
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adequado dizer que elas são “puros qualia sem quid” (“pure qualia without quid”; p. 

59). 

O terceiro capítulo aprofunda a análise sobre as diferenças. Nesse 

contexto, a radical extracategorialidade (ou transcendentalidade) das diferenças é 

sublinhada, uma característica que revela o quanto a posição de Scotus se distancia 

da de Aristóteles. Com efeito, no modelo aristotélico – de acordo com a leitura 

seguida por LaZella – as diferenças são itens categoriais e quiditativos. Ao 

contrário, em Scotus, elas seriam qualia transcendentais (p. 68). A reconstrução 

proposta parece-me basicamente correta. Duas coisas, porém, são dignas menção. 

Em primeiro lugar, vale registrar a conexão que há entre a estratégia de Scotus e 

sua compreensão da transcendentalidade como o “estar para além das categorias”, 

em contraposição a uma compreensão do termo como significando o “ser comum 

às categorias”. Nesse sentido, talvez fosse mais fiel à posição de Scotus dizer que 

as diferenças são qualia transcendentes. Em segundo lugar, cabe registrar o 

desconforto que surge ao se pensar as diferenças como qualia. Ainda que 

exegeticamente correta, o que a caracterização parece pressupor é, em algum 

sentido, um alargamento da categoria da qualidade para além do âmbito categorial. 

Noutros termos, da reconstrução oferecida decorre a suspeita, que LaZella não 

chega a afastar, de que, no fim das contas, o esquema das categorias permanece 

normativo, pois, de algum modo, cairiam sob a categoria da qualidade tanto as 

qualidades quiditativas quanto as new kids in the neighborhood, qual sejam, os puros 

qualia. 

Como já assinalado (cf. nota 1), LaZella identifica três tipos de diferenças: 

(1) modos intrínsecos da noção de ser, (2) certas diferenças intermediárias (a 

saber, aquelas pelas quais espécies se constituem) e (3) haecceidades. Na segunda 

parte da obra, cada um desses tipos se torna objeto de investigação. Assim, o 

quarto capítulo se dedica aos modos intrínsecos da noção de ser. Através de tal 

noção, Scotus busca exprimir a ideia de que à existência de cada ente está sempre 

associado um certo modo ou intensidade de ser. Nada simplesmente é, mas, antes, é 
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sempre de um certo modo, numa certa intensidade. Assim, a análise das condições 

do existir seria capaz de, em seu limite, distinguir a própria noção de ente de seu 

modo ou intensidade. E o que permite essa distinção é, justamente, uma diferença, 

que se encontra fora do escopo de predicação in quid do ser.3 Como LaZella bem 

o assinala, os modos sobre os quais Scotus particularmente se detém são, 

sobretudo, finito e infinito. Isso ocorre porque é sobre essa base que se faz possível 

um discurso sobre Deus que seja distinto de qualquer discurso sobre as criaturas. 

Deus, com efeito, é o único item que cai sob o escopo da noção de ens infinitum, 

ou seja, da combinação da noção quiditativa de ens com o modo intrínseco da 

infinitude. Toda criatura, por sua vez, se encontra sob o domínio de referência do 

ens finitum. O que caracteriza tais modi é que eles modificam o ser de acordo com 

diferentes “magnitudes transcendentais”, ou seja, eles modificam o ser “pela adição 

do elemento diferenciador da grandeza” (“by adding the differential element of 

greatness”; p. 99). No caso de Deus, a magnitude em jogo, muito bem explorada 

por LaZella (pp. 107-119), se confunde com a própria infinitude, a qual, 

naturalmente, não pode significar aqui a negação da finitude, mas, antes, deve ser 

vista como uma realidade, um modo, em si mesmo simples e positivo. Já o ser das 

criaturas encontra-se diferenciado pelo modo da finitude, que igualmente constitui 

uma determinação ou intensificação do ens qua ens e será, por sua vez, ainda alvo 

de diferenciação. 

O penúltimo capítulo se dedica às diferenças pelas quais as espécies se 

constituem. Trata-se de diferenças que possivelmente seriam vistas como 

intermediárias na árvore de divisão do ser, estando situadas entre os modos 

intrínsecos e as haecceidades. Entretanto, argumenta LaZella de modo convincente, 

 
3 Pode-se questionar, no entanto, em que medida um modo intrínseco é, de fato, totalmente 
diferente daquilo de que ele é modo, o que significaria, em última instância, colocar em xeque o 
próprio estatuto dos modos intrínsecos como diferenças últimas. Cf., p. ex., WOLTER, A. “The 
Formal Distinction”, In: Id., The Philosophical Theology of John Duns Scotus. Ithaca/London: Cornell 
University Press, 1990, p. 36: “[...] the concept of an intrinsic mode includes somehow the notion of the 
formality of which it is the mode.” 
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elas de fato correspondem a divisões reais, pelas quais se demarcam as species 

specialissimae, e, nesse sentido, são responsáveis por divisões últimas, ainda que 

específicas, do ser. Tais diferenças baseiam sua fundamentação extramental em 

formalidades, que introduzem no âmbito do ser não apenas distintas intensidades 

mas, sobretudo, distintos graus de perfeição (cf. p. 122). Assim, por exemplo, na 

que parece ser uma das caracterizações mais claras que Scotus oferece, o conceito 

real “poder ativo” seria imediatamente dividido nos graus “natural” e “livre”, que 

corresponderiam a diferentes ordens de perfeição de realização daquele poder 

(atuando aqui, claro, o “poder ativo livre”, a vontade, como o polo mais perfeito 

da disjunção). A radical exterioridade do elemento diferenciador dos gêneros 

distancia Scotus de figuras-chave da tradição, como Aristóteles e Tomás de 

Aquino, e faz, por exemplo, com que racional não possa ser tomado por ele como 

um termo que corresponde a uma diferença específica. Assim, parece que Scotus 

tem aqui em mente algo no mínimo similar a uma haecceidade específica.4 Na 

segunda parte do capítulo, LaZella explora a contraposição entre Scotus e a 

tradição, num exercício que serve para melhor situá-lo numa linha histórico-

filosófica de longa duração. 

No sexto e último capítulo, LaZella investiga o que no sistema de Scotus 

funciona como o elemento diferenciador propriamente individualizante dos entes 

finitos, a assim chamada haecceidade. O caminho percorrido é bastante tradicional, 

o que nos permite apenas esboçá-lo: define-se a noção de princípio de individuação, 

analisam-se os candidatos tradicionalmente disponíveis, apresentam-se 

argumentos pelos quais todos são rejeitados e, por fim, chega-se à formulação de 

um princípio sui generis, qual seja, a haecceidade. Percorrido o caminho, LaZella 

acrescenta à sua exposição uma justificação da tese da distinção formal entre 

 
4 A expressão não se encontra em LaZella, mas ele claramente reconhece tal similaridade (cf. p. 
149, 172ss.). Deve-se notar, no entanto, que o elemento diferenciador aqui em questão teria de 
causar apenas particularidade, e não singularidade. Assim, também no que diz respeito às diferenças 
específicas, é possível ver problemas na proposta de alargamento da noção de diferença última. 
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haecceidade e natureza específica frente a uma leitura alternativa sugerida por P. 

King e, por fim, distingue a haecceidade de Scotus da noção contemporânea de 

“particular nu” (“bare particular”). De todo o caminho traçado, gostaria de salientar 

uma etapa apenas: a rejeição em se atribuir unidade numérica às haecceidades (p. 

167). Tal passo faz sentido na reconstrução proposta, pois LaZella enxerga unidade 

numérica como uma característica que necessariamente implica que o item que a 

possui é, por isso mesmo, um quid. E, como vimos, haecceidades não são itens 

quiditativos. Parece pouco promissor, no entanto, defender que o que causa a 

unidade numérica de tudo o que faz parte do reino categorial não possua 

justamente aquela característica que ele, e só ele, é capaz de causar. Talvez seja 

caso, antes, de se pensar que, para Scotus, o conjunto dos itens que possuem 

unidade numérica é mais amplo do que o conjunto daqueles que também são alvo 

de predicação quiditativa da noção de ente. A obra se encerra com uma exposição 

dos limites de nossa possibilidade de intelecção in via dos diversos tipos de 

diferença anteriormente apresentados. 

O estudo de LaZella pode ser lido com proveito não só como uma 

investigação do tema-chave das diferenças últimas, mas também como uma 

reconstrução dos principais aspectos da metafísica de Duns Scotus. O livro é bem 

construído e a conexão entre suas partes, respectivamente, entre a univocidade e 

os diversos tipos de diferença, é clara. De fato, uma vez justificada a univocidade 

do ser, não há como se fugir à confrontação com a questão de sua diferenciação, 

uma diferenciação que é esclarecida basicamente por meio de uma radical clivagem 

entre os modos de predicação do ser: de um lado, in quid; de outro, in quale. Isso 

é o que permite a Scotus enxergar as diferenças como possíveis objetos de 

predicação da noção de ente, sem se ver obrigado a tratá-las como entes em 

sentido quiditativo. Mas em que medida tal estratégia não acaba revelando algumas 

tensões imanentes ao pensamento de Scotus? Nada na obra de LaZella dá a 

entender que ele as reconheça. Antes, ele parece à vontade em constatar que – 

escolhendo uma das muitas formulações similares que aparecem ao longo da obra 
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– “o conceito unívoco real de ente pode ser dividido por diferenças últimas, que 

não são entes e, não obstante, não são nada” (“the univocal real concept of being can 

be divided by ultimate differences, which are not being, and yet are not nothing”, p. 60; 

grifo meu) ou, aludindo a outro exemplo, que entre haecceidades não há nada em 

comum, mesmo que se tenha de admitir, segundo os parâmetros do próprio 

sistema, que elas desempenham o mesmo papel e que deveriam, assim, ter pelo 

menos o mesmo tipo de poder causal. As tensões a que me refiro, aliás, foram 

percebidas desde cedo por autores próximos ao pensamento de Scotus e que se 

assumem como escotistas.5 Noutros termos, elas de modo algum resultam de um 

olhar anacrônico sobre sua obra, nem exigem, por exemplo, que se assuma que 

“ser é ser o valor de uma variável ligada” (Quine). E caso, ao fim e ao cabo, se 

chegar à conclusão de que o “problema de Parmênides” só se resolve em se 

admitindo nãocoisas-que-não-são-nada, então talvez devamos, pace Scotus, nos 

preocupar, em primeiro lugar, a aprender a viver com ele. 

 
5 Cf. DUMONT, S. D. “The univocity of the concept of being in the fourteenth century: John Duns 
Scotus and William of Alnwick”, Medieval Studies 49 (1987), pp. 1-75; Id. “The univocity of the 
concept of being in the fourteenth century: II. The De ente of Peter Thomae”, Medieval Studies 50 
(1988), pp. 186-256. 
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adequado dizer que elas são “puros qualia sem quid” (“pure qualia without quid”; p. 

59). 

O terceiro capítulo aprofunda a análise sobre as diferenças. Nesse 

contexto, a radical extracategorialidade (ou transcendentalidade) das diferenças é 

sublinhada, uma característica que revela o quanto a posição de Scotus se distancia 

da de Aristóteles. Com efeito, no modelo aristotélico – de acordo com a leitura 

seguida por LaZella – as diferenças são itens categoriais e quiditativos. Ao 

contrário, em Scotus, elas seriam qualia transcendentais (p. 68). A reconstrução 

proposta parece-me basicamente correta. Duas coisas, porém, são dignas menção. 

Em primeiro lugar, vale registrar a conexão que há entre a estratégia de Scotus e 

sua compreensão da transcendentalidade como o “estar para além das categorias”, 

em contraposição a uma compreensão do termo como significando o “ser comum 

às categorias”. Nesse sentido, talvez fosse mais fiel à posição de Scotus dizer que 

as diferenças são qualia transcendentes. Em segundo lugar, cabe registrar o 

desconforto que surge ao se pensar as diferenças como qualia. Ainda que 

exegeticamente correta, o que a caracterização parece pressupor é, em algum 

sentido, um alargamento da categoria da qualidade para além do âmbito categorial. 

Noutros termos, da reconstrução oferecida decorre a suspeita, que LaZella não 

chega a afastar, de que, no fim das contas, o esquema das categorias permanece 

normativo, pois, de algum modo, cairiam sob a categoria da qualidade tanto as 

qualidades quiditativas quanto as new kids in the neighborhood, qual sejam, os puros 

qualia. 

Como já assinalado (cf. nota 1), LaZella identifica três tipos de diferenças: 

(1) modos intrínsecos da noção de ser, (2) certas diferenças intermediárias (a 

saber, aquelas pelas quais espécies se constituem) e (3) haecceidades. Na segunda 

parte da obra, cada um desses tipos se torna objeto de investigação. Assim, o 

quarto capítulo se dedica aos modos intrínsecos da noção de ser. Através de tal 

noção, Scotus busca exprimir a ideia de que à existência de cada ente está sempre 

associado um certo modo ou intensidade de ser. Nada simplesmente é, mas, antes, é 
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sempre de um certo modo, numa certa intensidade. Assim, a análise das condições 

do existir seria capaz de, em seu limite, distinguir a própria noção de ente de seu 

modo ou intensidade. E o que permite essa distinção é, justamente, uma diferença, 

que se encontra fora do escopo de predicação in quid do ser.3 Como LaZella bem 

o assinala, os modos sobre os quais Scotus particularmente se detém são, 

sobretudo, finito e infinito. Isso ocorre porque é sobre essa base que se faz possível 

um discurso sobre Deus que seja distinto de qualquer discurso sobre as criaturas. 

Deus, com efeito, é o único item que cai sob o escopo da noção de ens infinitum, 

ou seja, da combinação da noção quiditativa de ens com o modo intrínseco da 

infinitude. Toda criatura, por sua vez, se encontra sob o domínio de referência do 

ens finitum. O que caracteriza tais modi é que eles modificam o ser de acordo com 

diferentes “magnitudes transcendentais”, ou seja, eles modificam o ser “pela adição 

do elemento diferenciador da grandeza” (“by adding the differential element of 

greatness”; p. 99). No caso de Deus, a magnitude em jogo, muito bem explorada 

por LaZella (pp. 107-119), se confunde com a própria infinitude, a qual, 

naturalmente, não pode significar aqui a negação da finitude, mas, antes, deve ser 

vista como uma realidade, um modo, em si mesmo simples e positivo. Já o ser das 

criaturas encontra-se diferenciado pelo modo da finitude, que igualmente constitui 

uma determinação ou intensificação do ens qua ens e será, por sua vez, ainda alvo 

de diferenciação. 

O penúltimo capítulo se dedica às diferenças pelas quais as espécies se 

constituem. Trata-se de diferenças que possivelmente seriam vistas como 

intermediárias na árvore de divisão do ser, estando situadas entre os modos 

intrínsecos e as haecceidades. Entretanto, argumenta LaZella de modo convincente, 

 
3 Pode-se questionar, no entanto, em que medida um modo intrínseco é, de fato, totalmente 
diferente daquilo de que ele é modo, o que significaria, em última instância, colocar em xeque o 
próprio estatuto dos modos intrínsecos como diferenças últimas. Cf., p. ex., WOLTER, A. “The 
Formal Distinction”, In: Id., The Philosophical Theology of John Duns Scotus. Ithaca/London: Cornell 
University Press, 1990, p. 36: “[...] the concept of an intrinsic mode includes somehow the notion of the 
formality of which it is the mode.” 
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elas de fato correspondem a divisões reais, pelas quais se demarcam as species 

specialissimae, e, nesse sentido, são responsáveis por divisões últimas, ainda que 

específicas, do ser. Tais diferenças baseiam sua fundamentação extramental em 

formalidades, que introduzem no âmbito do ser não apenas distintas intensidades 

mas, sobretudo, distintos graus de perfeição (cf. p. 122). Assim, por exemplo, na 

que parece ser uma das caracterizações mais claras que Scotus oferece, o conceito 

real “poder ativo” seria imediatamente dividido nos graus “natural” e “livre”, que 

corresponderiam a diferentes ordens de perfeição de realização daquele poder 

(atuando aqui, claro, o “poder ativo livre”, a vontade, como o polo mais perfeito 

da disjunção). A radical exterioridade do elemento diferenciador dos gêneros 

distancia Scotus de figuras-chave da tradição, como Aristóteles e Tomás de 

Aquino, e faz, por exemplo, com que racional não possa ser tomado por ele como 

um termo que corresponde a uma diferença específica. Assim, parece que Scotus 

tem aqui em mente algo no mínimo similar a uma haecceidade específica.4 Na 

segunda parte do capítulo, LaZella explora a contraposição entre Scotus e a 

tradição, num exercício que serve para melhor situá-lo numa linha histórico-

filosófica de longa duração. 

No sexto e último capítulo, LaZella investiga o que no sistema de Scotus 

funciona como o elemento diferenciador propriamente individualizante dos entes 

finitos, a assim chamada haecceidade. O caminho percorrido é bastante tradicional, 

o que nos permite apenas esboçá-lo: define-se a noção de princípio de individuação, 

analisam-se os candidatos tradicionalmente disponíveis, apresentam-se 

argumentos pelos quais todos são rejeitados e, por fim, chega-se à formulação de 

um princípio sui generis, qual seja, a haecceidade. Percorrido o caminho, LaZella 

acrescenta à sua exposição uma justificação da tese da distinção formal entre 

 
4 A expressão não se encontra em LaZella, mas ele claramente reconhece tal similaridade (cf. p. 
149, 172ss.). Deve-se notar, no entanto, que o elemento diferenciador aqui em questão teria de 
causar apenas particularidade, e não singularidade. Assim, também no que diz respeito às diferenças 
específicas, é possível ver problemas na proposta de alargamento da noção de diferença última. 
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haecceidade e natureza específica frente a uma leitura alternativa sugerida por P. 

King e, por fim, distingue a haecceidade de Scotus da noção contemporânea de 

“particular nu” (“bare particular”). De todo o caminho traçado, gostaria de salientar 

uma etapa apenas: a rejeição em se atribuir unidade numérica às haecceidades (p. 

167). Tal passo faz sentido na reconstrução proposta, pois LaZella enxerga unidade 

numérica como uma característica que necessariamente implica que o item que a 

possui é, por isso mesmo, um quid. E, como vimos, haecceidades não são itens 

quiditativos. Parece pouco promissor, no entanto, defender que o que causa a 

unidade numérica de tudo o que faz parte do reino categorial não possua 

justamente aquela característica que ele, e só ele, é capaz de causar. Talvez seja 

caso, antes, de se pensar que, para Scotus, o conjunto dos itens que possuem 

unidade numérica é mais amplo do que o conjunto daqueles que também são alvo 

de predicação quiditativa da noção de ente. A obra se encerra com uma exposição 

dos limites de nossa possibilidade de intelecção in via dos diversos tipos de 

diferença anteriormente apresentados. 

O estudo de LaZella pode ser lido com proveito não só como uma 

investigação do tema-chave das diferenças últimas, mas também como uma 

reconstrução dos principais aspectos da metafísica de Duns Scotus. O livro é bem 

construído e a conexão entre suas partes, respectivamente, entre a univocidade e 

os diversos tipos de diferença, é clara. De fato, uma vez justificada a univocidade 

do ser, não há como se fugir à confrontação com a questão de sua diferenciação, 

uma diferenciação que é esclarecida basicamente por meio de uma radical clivagem 

entre os modos de predicação do ser: de um lado, in quid; de outro, in quale. Isso 

é o que permite a Scotus enxergar as diferenças como possíveis objetos de 

predicação da noção de ente, sem se ver obrigado a tratá-las como entes em 

sentido quiditativo. Mas em que medida tal estratégia não acaba revelando algumas 

tensões imanentes ao pensamento de Scotus? Nada na obra de LaZella dá a 

entender que ele as reconheça. Antes, ele parece à vontade em constatar que – 

escolhendo uma das muitas formulações similares que aparecem ao longo da obra 
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– “o conceito unívoco real de ente pode ser dividido por diferenças últimas, que 

não são entes e, não obstante, não são nada” (“the univocal real concept of being can 

be divided by ultimate differences, which are not being, and yet are not nothing”, p. 60; 

grifo meu) ou, aludindo a outro exemplo, que entre haecceidades não há nada em 

comum, mesmo que se tenha de admitir, segundo os parâmetros do próprio 

sistema, que elas desempenham o mesmo papel e que deveriam, assim, ter pelo 

menos o mesmo tipo de poder causal. As tensões a que me refiro, aliás, foram 

percebidas desde cedo por autores próximos ao pensamento de Scotus e que se 

assumem como escotistas.5 Noutros termos, elas de modo algum resultam de um 

olhar anacrônico sobre sua obra, nem exigem, por exemplo, que se assuma que 

“ser é ser o valor de uma variável ligada” (Quine). E caso, ao fim e ao cabo, se 

chegar à conclusão de que o “problema de Parmênides” só se resolve em se 

admitindo nãocoisas-que-não-são-nada, então talvez devamos, pace Scotus, nos 

preocupar, em primeiro lugar, a aprender a viver com ele. 

 
5 Cf. DUMONT, S. D. “The univocity of the concept of being in the fourteenth century: John Duns 
Scotus and William of Alnwick”, Medieval Studies 49 (1987), pp. 1-75; Id. “The univocity of the 
concept of being in the fourteenth century: II. The De ente of Peter Thomae”, Medieval Studies 50 
(1988), pp. 186-256. 


