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O volume organizado por Jenny Pelletier e Magali Roques traz um balanço 

acerca dos estudos sobre a linguagem mental em Guilherme de Ockham (1285-

1347) e na filosofia medieval tardia, prestando homenagem a Claude Panaccio, 

pioneiro nos estudos da linguagem mental e professor emérito do Departamento 

de Filosofia da Université du Québec à Montréal. Panaccio é reconhecido como um 

dos principais especialistas na obra de Ockham, e inclui em seu percurso 

importantes estudos sobre a filosofia medieval a partir de noções da filosofia 

analítica contemporânea, abarcando temas de filosofia linguagem, filosofia da 

mente, epistemologia, lógica e metafísica. 

O livro é útil em mais de um aspecto. Primeiramente, serve como guia de 

apresentação aos principais temas e discussões acerca de linguagem mental em 

Ockham. Mas além disso, traz artigos fundamentais para o debate atual entre os 

especialistas de Ockham e da filosofia do séc. XIV. 

A obra é dividida em quatro partes. A primeira apresenta um panorama 

geral sobre a linguagem mental na obra ockhamiana, a interpretação de Panaccio 

e as leituras dela derivadas. A segunda parte é formada por artigos que inserem 

Ockham na discussão com seus predecessores e contemporâneos. Na terceira 

parte encontramos artigos que tratam da discussão de temas ligados à linguagem, 

mente e ontologia em outros filósofos medievais. Por fim, a quarta parte consiste 

em um texto de Panaccio sobre metodologia em história da filosofia.  

No primeiro capítulo, Magali Roques e Jenny Pelletier apresentam o plano 

da obra. Na primeira parte do capítulo, elas situam a discussão em torno da noção 
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de linguagem mental. Uma primeira linha de discussão centra-se na abordagem da 

linguagem mental como ponto fundamental para a compreensão da filosofia de 

Ockham. Essa tradição interpretativa tem Claude Panaccio como um dos principais 

expoentes, com seu clássico Le discours intérieur. De Platon à Guillaume d’Ockham1. 

De maneira geral, a linguagem mental pode ser caracterizada como uma linguagem 

da mente, natural e comum a todo os seres pensantes, e à qual está subordinada 

qualquer linguagem natural. Esta ideia, de origem aristotélica, é corrente na 

tradição medieval. A novidade da teoria de Ockham, segundo Panaccio, é que ele 

aplica à linguagem mental o princípio semântico da composicionalidade. De acordo 

com esse princípio, o valor de verdade de uma expressão complexa, no caso, uma 

proposição mental, é determinado em função do valor de verdade de suas partes. 

Dessa forma, Ockham considera que “o pensamento é organizado sintaticamente 

como uma linguagem” (p. 4) e transfere as propriedades da linguagem natural ou 

das proposições escritas ou faladas às proposições mentais. 

Essa analogia entre o funcionamento do pensamento e da linguagem natural 

recebeu diversas críticas. Dentre elas, sobressai-se a de Peter Geach 2 , que 

considera que Ockham simplesmente transfere as características sintáticas e 

semânticas da linguagem escrita e falada para a linguagem mental. Calvin Normore3 

responde a esse problema ao mostrar que nem todos os elementos da linguagem 

natural possuem correlatos na linguagem mental, mas apenas aqueles relevantes 

para a determinação da verdade da proposição (p. 4). Assim, a equivocidade ou 

conotação seria uma característica presente apenas na linguagem natural. Panaccio4 

questiona essa interpretação, defendendo que a linguagem mental comportaria 

pelo menos alguns termos conotativos, tais como os termos relativos. Esse ponto 

é importante no questionamento da ideia de que a linguagem mental consistiria 

 
1 PANACCIO, C. Le discours intérieur. De Platon à Guillaume d’Ockham. Paris: Seuil, 1999. 
2 GEACH, P. Mental Acts. London: Routledge, 1957. 
3 NORMORE, C. “Ockham on mental language”. In: SMITH, J. C. (ed.). Historical foundations 
of cognitive science. Dordrecht: Reidel, 1990, pp. 53–70. 
4 PANACCIO, C. Ockham on concepts. Hampshire: Ashgate, 2004. 
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em uma linguagem ideal. Contra esse juízo, Panaccio propõe uma visão da teoria 

ockhamiana em que as teses relativas à linguagem mental devem ser pensadas 

segundo o programa nominalista mais amplo. 

Outra linha de discussão dedica-se às aproximações entre as doutrinas de 

Ockham e de Buridan. Se ambos defendem uma teoria da linguagem mental, 

encontramos, no entanto, divergências na maneira como os dois filósofos 

conceberam as relações entre linguagem mental e escrita/falada. Por exemplo, 

apenas os termos da linguagem falada são signos, segundo Buridan. Já com relação 

à linguagem mental, um dos pontos de divergência encontra-se na ideia buridaniana 

de que termos mentais supõem apenas pessoalmente, de forma que não ocorre 

ambiguidade na linguagem mental. Ockham, ao contrário, considera que um termo 

de uma proposição mental pode ser tomado segundo mais de um tipo de 

suposição. Os dois filósofos também tinham concepções diferentes com relação 

ao ato de cognição, Ockham defendendo uma visão do conteúdo mental fundada 

na relação causal com o objeto de cognição, enquanto Buridan introduziria a noção 

de conceitos vagos, que podem ser aplicados a diferentes indivíduos em um 

determinado tempo (p. 9).  

Uma terceira linha de discussão interessa-se em contextualizar como 

Ockham e a ideia de linguagem mental influenciaram o debate filosófico, como, 

por exemplo, o debate acerca da unidade da proposição ou dos complexe 

significabilia. Uma quarta linha insere o debate da linguagem mental no contexto da 

psicologia cognitiva, analisando como as teorias medievais pensam temas como a 

formação de conceitos. Esse debate dá origem a uma discussão acerca da natureza 

da intencionalidade e sua relação com a significação. Outra discussão relativa ao 

conteúdo mental dos conceitos diz respeito ao caráter externalista da 

epistemologia ockhamiana, posição defendida por Panaccio5. Por fim, uma das 

questões centrais no estudo da linguagem mental é a que busca determinar seu 

 
5 PANACCIO, C. “Mental language and predication: Ockham and Abelard”. In: Analytica 14 
(2010), pp. 183–194. 
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papel no interior do programa nominalista desenvolvido por Ockham. A tese 

central do nominalismo é acompanhada da explicação da significação dos termos 

universais em termos de significação, de forma que “os nominalistas usam a análise 

conceitual para reduzir o comprometimento ontológico” (p. 15).  

No segundo capítulo, as editoras apresentam uma entrevista na qual 

Panaccio indica as motivações, questões e influências fundamentais de seu percurso 

intelectual.  

Aurélien Robert abre a discussão da primeira parte do livro com uma 

análise acerca do objeto da cognição na teoria ockhamiana. A tese ockhamiana é 

que se não pudermos adquirir conhecimento do objeto por ele mesmo, ainda 

podemos conhecê-lo por meio de outra coisa. Esse é, por exemplo, o tipo de 

conhecimento que temos de Deus (que só é conhecido por meio das criaturas), 

mas também das substâncias materiais. Ockham defende que não podemos 

conhecer nenhuma substância material in se, mas apenas acidentes. Mas como 

podemos ter conhecimento de algo in alio sem termos adquirido antes um 

conhecimento da coisa in se, ou seja, sem conhecimento direto do objeto? Essa 

tese coloca um problema para a explicação de como adquirimos o conceito de 

substâncias simples, tais como “homem” ou “animal”, e, logo, sobre a possibilidade 

da defesa do externalismo com relação aos conteúdos mentais na teoria 

ockhamiana. A resposta de Ockham é baseada em dois pontos: i) na relação de 

causalidade entre os signos da linguagem e objeto do mundo aos quais está 

associado; ii) na distinção entre conceitos complexos e simples (p. 40). Nosso 

conhecimento do mundo externo é dado por meio de signos mentais naturais 

formados causalmente a partir das substâncias singulares e suas propriedades. 

Assim, é preciso entender em que sentido não conhecemos as substâncias 

materiais in se. A resposta a essa questão não é clara e os intérpretes divergem na 

explicação de como Ockham concebe a cognição de substâncias simples e 

acidentes. Robert sugere que a solução para a questão passa pela compreensão da 

evolução da teoria dos conceitos na teoria ockhamiana, levando em consideração 
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o abandono da teoria do fictum para uma teoria dos atos mentais, o que livraria 

Ockham da acusação de defender teses contraditórias, além de ser compatível 

com a reconstrução que Panaccio propõe da teoria ockhamiana dos conceitos.   

No quarto capítulo, Susan Brower-Toland desafia a interpretação corrente 

que toma Ockham como um externalista acerca de conteúdos mentais. Brower-

Toland não nega o papel fundamental que a cognição intuitiva exerce na formação 

dos conceitos, de forma que seu conteúdo é determinado por sua relação com o 

ambiente externo, mas contra os defensores do externalismo ockhamiano, como 

Panaccio e Normore, a autora defende que, levando em consideração a teoria de 

Ockham sobre a causalidade eficiente, o conteúdo dos estados mentais é 

determinado por relações internas a esses estados. Após uma revisão da teoria da 

cognição intuitiva e as motivações da leitura externalista, Brower-Toland 

argumenta a seu favor com base na ideia de que Deus pode causar um 

conhecimento intuitivo de algo que não existe. A análise desse casus é decisivo 

para uma interpretação internalista, pois motiva uma leitura reducionista da 

causalidade eficiente, que é explicada a partir das características disposicionais do 

efeito. Assim, o fato de o conteúdo mental de uma cognição intuitiva ser causado 

por um objeto “não é uma evidência para se pensar que tais estados são 

individuados por fatores externos a eles ou seu sujeito” (p. 75), de modo que uma 

interpretação externalista da teoria ockhamiana seria incoerente com o 

funcionamento da causalidade eficiente.  

Em “Likeness Stories”, Calvin Normore retoma o debate acerca da natureza 

do conceito. Esta revisão é norteada pelas semelhanças e distanciamentos na 

intepretação ockhamiana do autor e de Panaccio. Normore parte de uma 

perspectiva semântica de análise, enquanto Panaccio toma como ponto de partida 

o que ele chama de psicologia, para então chegar à semântica. Normore concentra-

se sobre um ponto importante do debate, que diz respeito à existência de 

conceitos conotativos simples na linguagem mental. Normore, assim como 

Panaccio, defende que conceitos intuitivos são parcialmente causados pelas coisas 
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das quais são conceitos, sendo, assim, similitudes das coisas concebidas. Mas ele 

defende que a linguagem mental em Ockham envolve também características 

intrínsecas aos seus elementos, que nos permitem operar essa linguagem (p. 91).  

Magali Roques apresenta uma discussão acerca de um tema árduo na 

filosofia ockhamiana: o papel da definição real. A autora argumenta que a teoria da 

definição ockhamiana segue o propósito reducionista do programa nominalista. A 

ideia é que a teoria das definições reais de Ockham tem como objetivo responder 

à intepretação escotista da definição real e da relação entre gênero e diferença, 

vista como relação hilemórfica entre o definiendum e as partes da definição. Essa 

interpretação leva Duns Scotus a considerar que o conceito de ser é o único 

conceito absolutamente simples, unívoco a Deus e às criaturas, sendo que todos 

os outros conceitos categoriais podem ser decompostos em termos de definição 

real. Ockham visa guardar a ideia escotista de um conceito unívoco, mas defende 

uma teoria diferente, em que a definição real e suas partes se referem apenas às 

coisas singulares e suas partes essenciais. Roques analisa como Ockham torna isso 

possível ao reinterpretar a semântica dos termos genéricos e específicos e as 

relações de sinonímia entre definição e definiendum. As consequências dessa análise 

são concentradas em três teses: nem todo gênero pode ser dividido em espécie e 

diferença; apenas substâncias naturais possuem definição real; os termos 

substanciais indicando diferença essencial são conotativos (p. 108-109). Roques 

conclui que a teoria da definição real Ockham permite dar uma explicação à função 

classificatória do gênero e para a generalidade dos conceitos, mas que é pouco 

refinada para distinguir propriedades essenciais e não essenciais. 

Outro ponto difícil da filosofia ockhamiana é discutido por Jenny Pelletier: 

a teoria dos transcendentais. Fugindo da intepretação tradicional do tratamento 

dos transcendentais de um ponto de vista semântico, Pelletier argumenta a favor 

de uma interpretação metafísica dos transcendentais na teoria ockhamiana, 

enquanto propriedades intrínsecas e necessárias dos seres. Em Ockham, os 

transcendentais são descritos como conceitos, e seu funcionamento pode ser 
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explicado segundo propriedades semânticas como suposição e conotação. 

Pelletier acredita que isso implica uma abordagem metafísica, pelo menos para 

termos como “bom”, “uno” e “verdadeiro”. Enquanto o termo “ser” é predicado 

de qualquer coisa, termos como “bom”, “uno” e “verdadeiro” são conotativos, 

significando uma coisa e conotando outra. Apesar dessa diferença, Ockham 

considera que esses termos são coextensivos ao termo “ser”. Pelletier acredita 

que esse fato, aliado às teses sobre o sujeito da metafísica enquanto ciência e do 

apelo à noção de “natureza” das substâncias e qualidades, conduziriam Ockham a 

uma abordagem metafísica dos transcendentais.  

O oitavo capítulo retoma o tema do voluntarismo na filosofia ockhamiana. 

Sonja Schierbaumm propõe uma intepretação racionalista da vontade em Ockham.  

Segundo Schierbaumm, a ideia da vontade livre como pré-requisito para a 

responsabilidade moral está fundada na ideia de como poderíamos ter agido de 

maneira diferente da qual agimos, o que porém também implicaria a possibilidade 

de se agir sem qualquer razão ou irracionalmente; por exemplo, rejeitando coisas 

boas ou desejando coisas más. A autora considera que Ockham responde a essa 

objeção ao supor que toda escolha pressupõe um fim ou uma causa final. Assim, 

toda ação pode ser considerada racional na medida em que é escolhida com vistas 

a satisfazer determinado fim desejado pelo agente. Entre os critérios para tal, 

Schierbaumm considera que o objeto de ação pressupõe não somente o 

conhecimento do objeto, mas que ele seja julgado bom em um sentido moral. 

Em “The Metatheoretical Framework of William of Ockham’s Modal Logic”, 

Ernesto Perini-Santos apresenta uma teoria geral para o funcionamento dos 

termos modais na silogística ockhamiana. Segundo Ockham, modal é qualquer 

termo que pode ser predicado de uma sentença como um todo. Tal definição 

abarca não somente os predicados modais aristotélicos, como “necessário”, 

“possível”, “contingente” e “impossível”, mas também predicados epistêmicos, 

como “sabido”, “acreditado”, “falado” etc. Perini-Santos considera que Ockham 

pode fornecer um quadro geral de regras para o funcionamento desses diferentes 
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tipos de predicados, que compreende a distinção entre sentido composto e 

sentido dividido das sentenças modais. Contudo, no que diz respeito à silogística, 

a semântica ockhamiana não oferece um tratamento adequado das proposições 

modais divididas. Por isso, Perini-Santos fala de “abordagens” da modalidade em 

Ockham: uma abordagem metateórica das modalidades, de um lado, e uma 

silogística das modalidades aristotélicas, de outro.  

No último capítulo da primeira parte, Fabrizio Amerini analisa o papel dos 

sincategoremas na teoria da linguagem mental ockhamiana. Sincategoremas são 

operadores lógicos e gramaticais capazes de modificar a semântica dos termos aos 

quais se aplicam. Apesar de não poderem ser derivados diretamente da realidade 

exterior, Ockham considera que um sincategorema significa as mesmas coisas que 

o termo categoremático ao qual está unido significa. Amerini discute então o papel 

dos sincategoremas na mudança entre a primeira e segunda teoria sobre a natureza 

do conceito defendidas por Ockham. Enquanto na primeira teoria, ou teoria do 

fictum, os sincategoremas são pensados como abstrações da linguagem falada, na 

segunda teoria, conhecida como teoria dos atos mentais, eles são apresentados 

como signos da mente, co-significando naturalmente as mesmas coisas que os 

categoremas mentais aos quais estão ligados significam. Amerini defende que 

Ockham não teria abandonado completamente sua primeira teoria no que diz 

respeito aos sincategoremas, pelo menos no que diz respeito à teoria de formação 

de conceitos. Mas, na última teoria, os sincategoremas são pensados a partir de 

uma perspectiva semântica, de maneira que as mesmas funções realizadas pelos 

sincategoremas da linguagem falada são atribuídas aos sincategoremas mentais.  

A segunda parte do volume, dedicada a Ockham e seus contemporâneos, 

é aberta com um artigo de Frédéric Goubier sobre o papel do falante em Ockham 

e Roger Bacon. A discussão é feita a partir de situações que tocam a fronteira 

entre propriedades lexicais dos termos e o conhecimento extralinguístico do 

falante, como o terceiro tipo de equivocação. A equivocação desse tipo ocorre 

quando um termo pode supor por mais coisas que os seus supósitos normais 
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devido à presença de um termo adjunto (p. 170). A equivocação desse tipo 

também pode ser relativa aos tipos de suposição (pessoal, material e simples). 

Goubier discute esse fenômeno a partir de duas perspectivas: mudanças na 

suposição de um termo determinadas sintaticamente, ou num nível linguístico ou 

automático, e mudanças na suposição do termo devido à vontade do falante, ou 

no nível “interpretativo”. O autor considera que esse esquema está presente na 

obra dos dois filósofos, embora na teoria ockhamiana a perspectiva semântica, 

ligada à determinação das condições de verdade de uma proposição, seja mais 

acentuada, enquanto em Roger Bacon a perspectiva pragmática e o papel do falante 

em atribuir novas significações sejam colocados em relevo.  

 Em seguida, Martin Pickavé apresenta uma defesa de uma versão do 

“argumento da ilusão” de Peter Auriol contra as críticas ockhamianas. O 

argumento da ilusão é um argumento conhecido no campo da filosofia da 

percepção e visa mostrar que os objetos imediatos da percepção ou consciência 

não são entidades extra-mentais, mas algo intermediário, como ideias ou dados 

sensoriais. O argumento sustenta 1) que quando temos uma ilusão sensorial não 

há uma entidade extramental correspondente a esse estado, o que implica que 

temos a experiência de algo não-físico, e 2) que numa percepção normal também 

temos percepção de coisas não-físicas (p. 184). A tese central de Pickavé é que o 

argumento de Auriol não tem como objetivo provar a existência desses itens 

intermediários, mas caracterizar as percepções e atividades cognitivas como 

experiências conscientes nas quais somos direcionados ao objeto. Esse objeto é, 

segundo Auriol, um objeto intencional, que pode não ou não coincidir com o 

objeto real da experiência. Pickavé conclui então que Ockham e Auriol defendem 

teorias diferentes acerca da natureza da percepção, de forma que Ockham não 

teria compreendido o objetivo principal da doutrina de Auriol. 

No décimo quarto capítulo, David Piché volta a discussão para a 

epistemologia da crença ao analisar o papel da vontade no assentimento a 

proposições nas teorias de Durando de Saint Pourçain, Walter Chatton e Ockham. 
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Piché mostra que Durando e Chatton convergem ao atribuir ao intelecto um papel 

fundamental no processo causal de produção e justificação da crença, produzindo 

uma tese empirista e prática quanto à justificação racional do ato de fé. Já Ockham 

endossa uma forma de voluntarismo radical, fundado na ideia de que o ato de crer 

se funda num ato de vontade. Piché tenta mostrar ainda que esse voluntarismo 

radical não representa um “ponto cego” ao sistema ockhamista, na medida em que 

não tenta submeter as razões de se crer a um algum tipo de justificação intelectual.  

No artigo seguinte, Catarina Dutilh Novaes retraça a história da definição 

de silogismo partindo de Aristóteles e chegando a Ockham e Buridan. A autora 

mostra que há um interesse crescente no aspecto formal do silogismo e suas 

propriedades em detrimento da sua dimensão prática, o que indica também uma 

mudança na concepção de lógica, que passa de instrumento de análise a objeto 

próprio de estudo.  

Ainda no campo da lógica, Jenny Ashworth explora a noção de imposição 

(impositio), tal como aparece nos tratados lógicos ingleses conhecidos como 

obligationes, com especial atenção ao tratado de Walter Burley. Esses tratados, 

assim como os insolubilia, estavam inseridos no contexto das disputas obrigacionais, 

isto é, ofereciam regras para certos tipos de disputa ou jogos lógicos em que um 

respondente devia defender uma certa tese, geralmente falsa, contra um oponente 

que tinha que responder obedecendo as regras e sem cair em contradição (p. 235). 

Nesse contexto, Ashworth mostra como a imposição ocupa um papel central, bem 

como os diferentes tipos de imposição e suas respectivas regras. 

A terceira parte da obra inicia com o artigo de Irène Rosier-Catach sobre 

a noção de attentio-attendere no pensamento de Abelardo. Para explicar como 

podemos ter conhecimento das coisas, mesmo quando não há res subiecta, ou algo 

submetido a essa compreensão, Rosier-Catch mostra como a noção de attentio-

attendere, de origem agostiniana, é fundamental ao exercer um papel fundamental 

de ligação entre ontologia, semântica e psicologia no pensamento de Abelardo. 

Segundo a autora, o processo de conhecimento é concebido por Abelardo “como 



30 
PELLETIER, J.; ROQUES, M. The Language of Thought in Late Medieval 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. 11 (2019) 

 

uma ação da mente que produz uma compreensão (intellectus) – a palavra 

“intellectus” se referindo tanto ao ato como ao seu resultado” (p. 255). Assim, 

Abelardo colocaria em relevo o processo de conhecimento enquanto um ato, 

caminhando para uma semântica intensionalista, em que o ato de conhecimento é 

caracterizado a partir da diferença entre o ato do falante de se dirigir a algo (modus 

attendendi) e essa coisa como existente (modus subsistendi). Com base nisso, 

Abelardo também negaria que nosso conhecimento seja derivado a partir de 

imagens formadas passivamente através da sensação ou mera similitude das coisas. 

Isso é fundamental para entender como Abelardo trata a questão da significação 

dos nomes e o problema dos universais. Através da sua concepção de 

conhecimento como ato ativo de se dirigir livremente a algo, ele pode explicar que 

mesmo termos que parecem engendrar um “conhecimento vazio” estão 

relacionados a uma forma concebida pelo intelecto. Rosier-Catach conclui que a 

noção de attentio-attendere é também central na explicação do conceitualismo de 

Abelardo, mostrando uma nova compreensão da relação entre a maneira como 

percebemos ou fazemos asserções sobre o mundo.  

O próximo artigo, de Claude Lafleur e Joanne Carrier, explora alguns 

pontos da obra Divisio scientirarum de Arnoul de Provença (séc. XIII), mostrando 

como a obra se desenvolve a partir da influência da divisão tripartite do logos de 

Al-Farabi.  

Em seguida, Sten Ebbesen retoma a célebre questão: se a linguagem é inata 

aos homens, será então necessário um processo de aprendizagem na aquisição da 

linguagem? Ebbesen apresenta a questão tomando como ponto de partida uma 

história contada por Heródoto, em que o rei do Egito, querendo descobrir qual 

povo é o mais antigo, propõe um experimento: duas crianças são entregues a um 

pastor para que cresçam isoladas, sem ouvir a linguagem humana, visando 

descobrir qual seria a primeira palavra que delas proviria. A história parece indicar 

que a linguagem é uma habilidade natural dos homens. Ebbesen mostra que essa 

ideia é partilhada por muitos autores medievais, como os modistas, que 
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consideravam as diferenças entre linguagens como diferenças superficiais, pois o 

processo de conceitualização seria o mesmo para todos os homens. Mas esses 

autores também questionavam se um processo de aprendizagem seria sempre 

necessário para a aquisição da linguagem. A linguagem também demanda um 

contexto social? É preciso ouvir e praticar essa linguagem? Nesse sentido, o autor 

apresenta diferentes respostas para a pergunta, a partir de uma questão 

interessante que tem origem no De sensu et sensato de Aristóteles, a saber, a 

possibilidade de um surdo adquirir linguagem.  

No artigo seguinte, Antoine Côté discute uma alegada similaridade entre 

as teorias de Guilherme de Ockham e de James de Viterbo sobre a natureza dos 

universais e dos conceitos. Côté, depois de apresentar a doutrina dos conceitos 

de Viterbo, defende que, apesar da aproximação entre os dois autores no que diz 

respeito aos universais como qualidades da alma, Viterbo teria um compromisso 

com teses realistas que não cabem na metafísica ockhamiana, como a existência 

de idoneitates ou razões seminais, tanto na natureza como na alma. 

O debate sobre a natureza da psicologia na Universidade de Paris e em 

Oxford é explorado por Peter King no vigésimo artigo. King considera que 

Ockham realiza uma revolução na psicologia, assim como fez na metafísica, ao 

dispensar a postulação de espécies inteligíveis e desenvolver uma psicologia 

baseada em termos de cognição intuitiva e abstrativa. Para explicar como essa 

revolução é possível, King se volta para as diferentes discussões acerca da 

psicologia no ambiente universitário de Oxford e Paris. O autor nota que em Paris 

o debate se dá em torno ao De Anima, enquanto em Oxford não havia 

fundamentações para a discussão. King considera que esse fato levou ao 

desenvolvimento de uma psicologia em Oxford que não atende aos critérios da 

ciência, o que permitiu a construção de uma teoria em outras bases, como se vê 

na teoria do habitus ockhamiana. 

Já Peter Hartman oferece uma tradução em inglês de parte das Sentenças 

de Durando de Saint Pourçain, na qual o filósofo trata dos hábitos cognitivos.   
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Em “Thought-Transplants, Demons, and Modalities”, Gyula Klima busca as 

origens do argumento cético do Gênio Maligno apresentado por Descartes no 

pensamento de Adão de Wodeham. Klima defende que a possibilidade conceitual 

de um ceticismo-demoníaco no séc. XIV deriva da emergência de uma nova 

concepção de identidade-conceito, ligando as condições-identidade de conceitos 

às propriedades internas das qualidades mentais que os produzem (p. 368). A 

possibilidade de um ceticismo do Gênio Maligno em Adão de Wodeham aparece 

no experimento de pensamento nomeado por Klima de “transplante de 

pensamento”. O experimento pergunta o que aconteceria no casus em que Deus 

removesse o pensamento pelo qual Sócrates pensa que vê um anjo e o transferisse 

para a mente de Platão. Esse pensamento continuaria o mesmo? Segundo Klima, o 

ponto central visado por argumentos sobre a possibilidade de um Gênio Maligno 

residiria nas condições de identidade dos atos cognitivos, independentemente de 

qualquer condição de verificabilidade, isto é, as condições de identidade dos atos 

cognitivos seriam independentes de como as coisas são na realidade externa, 

dependendo unicamente das propriedades internas a tais atos. Wodeham 

defenderia uma teoria de tipo internalista, contraposta por Klima ao externalismo 

defendido por Tomás de Aquino, e que seria capaz de bloquear o argumento. 

Klima defende que “algo” falta para se considerar o argumento de Wodeham 

similar ao proposto por Descartes, a saber, uma nova concepção de modalidade 

que estaria em uso pelo filósofo moderno, um sistema do tipo S5. 

No próximo artigo, Jack Zupko explora como João Buridan e Nicolau de 

Oresme tratam a percepção sensorial e a consciência em homens e animais. Zupko 

mostra que os autores apresentam diferentes respostas a respeito do que é estar 

consciente acerca do que sentimos. A resposta pode ser dada por meio de um ato 

intelectual, o que nos diferencia dos animais. A questão que se coloca então é se 

a consciência é um fenômeno único ou é composta por um componente sensorial 

e um componente intelectual? Buridan vê a alma sensitiva mais como uma potência 

ativa do que como uma disposição passiva. Além disso, Buridan, seguindo 
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Aristóteles, também propõe um sentido comum, localizado no coração, que torna 

possível o desenvolvimento de uma consciência de ordem superior, que vai além 

de uma mera sensação, permitindo que tenhamos consciência do que sentimos. 

Esse senso comum também estaria presente em animais, mas atuando em 

diferentes graus. Já Nicolau de Oresme não acredita que os animais brutos 

possuam qualquer tipo de consciência sensorial. Contudo, sua posição não é clara 

a respeito do assunto, pois admite que os animais podem ser capazes de 

reconhecer inimizade e afeição, o que só poderia ocorrer se eles tivessem uma 

certa faculdade imaginativa 

Joël Biard investiga como a noção de “provável” ganha lugar nos debates 

epistêmicos do séc. XIV, tomando como base o comentário às Sentenças de Pedro 

de Ailly. A partir de Duns Scotus, as noções de evidência e certeza ocupam cada 

vez mais um papel central na teoria do conhecimento e na análise dos aspectos 

epistêmicos dos atos de conhecimento. No comentário às Sentenças de Ailly, a 

evidência é pensada como um assentimento do intelecto e admite graus. Ailly 

distingue entre evidência absoluta – assentimento verdadeiro, sem receio de que 

o oposto seja verdadeiro e causada naturalmente – e evidência condicionada – 

assentimento verdadeiro, sem receio de que o oposto seja verdadeiro, 

naturalmente causada, e considerando que Deus não aja produzindo um milagre. 

O domínio das primeiras inclui princípios como o da não-contradição, enquanto o 

campo relativo aos dados sensíveis se encontra no domínio da segunda. Ailly 

também aplica essa distinção ao domínio do provável: há o provável no sentido 

absoluto, aquilo que é admitido por todos, e o provável no sentido relativo, o que, 

mesmo sendo verdadeiro e necessário, não é evidente, mas é aparente a todos ou 

alguns. Segundo Biard, Pedro de Ailly não pensa a probabilidade como frequência, 

mas em quadro epistêmico. Essa ideia modifica também a maneira como são 

pensados os critérios de cientificidade, de modo que os conhecimentos não 

demonstráveis e, logo, prováveis, como a ciência da natureza e o domínio 

teológico, constituem para Ailly a maior parte de nosso conhecimento. 
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Fechando o último capítulo da terceira parte, Alain de Libera toma como 

tema o representacionalimo e sua historiografia, pontuando como essa noção tem 

suas origens na filosofia medieval. O autor mostra a genealogia do vocabulário 

ligado ao representacionalismo, apontando como a distinção entre cognição 

“presentativa”, intuitiva ou imediata, e cognição representativa ou mediata, está 

ligada à distinção entre dois tipos de cognição, intuitiva e abstrativa, na filosofia 

medieval. 

O livro é concluído por um artigo de Panaccio, que nos apresenta um texto 

sobre aspectos importantes da metodologia em história da filosofia6. Nesse texto, 

Panaccio indica aspectos fundamentais para tratar as filosofias do passado e como 

elas podem contribuir para o debate filosófico atual, apresentando o que podemos 

chamar de um guia de como se fazer uma boa história da filosofia. 

Em tempos de esquecimento e reducionismo, essa homenagem à obra de 

Panaccio nos permite lembrar quão ricas e interessantes ainda podem ser as 

questões levantadas pelos autores do passado, em especial pelos filósofos 

medievais. Mais que isso, ela mostra o quanto a própria obra de Panaccio é um 

exemplo do como fazer filosofia com história da filosofia, sem perder a 

complexidade conceitual. 

 
6 A esse respeito ver também o livro recente de Panaccio, Récit et reconstruction. Les fondements de 
la méthode en histoire de la philosophie. Paris: Vrin, 2019. 


