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Aventurar-se num estudo comparativo comporta riscos e impõe escolhas. 

Pode-se decidir edificar uma obra historiográfica que conceda a especialistas num 

autor a comodidade de um vislumbre de alternativas teóricas, confeccionando ao 

menos um almanaque de erudição filosófica, que inevitavelmente desagradará 

especialistas em cada um dos quadros conceituais apresentados. Pode-se, ao invés 

disso, ainda sob o risco de desagradar gregos e troianos, escolásticos e cartesianos, 

escolher um recorte de autores mais restrito e que componha um terreno fértil 

de debate para o tema que servirá de fio condutor ao estudo. A obra em exame 

faz a segunda escolha, propondo-se a reconstruir e comparar os argumentos de 

variados filósofos da escolástica e do início da modernidade acerca das noções de 

species e ideias. O ponto de vista privilegiado é o daqueles que consideram que a 

introdução daquelas noções é mais um obstáculo que uma explicação para nosso 

acesso cognitivo à realidade. Como resultado desse obstáculo, o conhecimento 

objetivo estaria sujeito a ameaças céticas. Dado o recorte histórico da obra, uma 

de suas tarefas seria estabelecer que houve uma preocupação efetiva com ameaças 

céticas na escolástica. No entanto, a noção de ceticismo, embora usada desde as 

primeiras páginas, não chega a receber uma caracterização clara em nenhuma de 

suas diversas e descuidadas ocorrências, deixando a suspeita de que a unidade do 

fio condutor escolhido repouse sobre uma frágil falácia de equivocidade. 

A escolha dos filósofos analisados presumivelmente se deve ao interesse 

imanente de seus argumentos, uma vez que, assumidamente, o estudo não 

pretende estabelecer entre eles uma linhagem de influência, seja por afiliação ou 
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oposição. Ao lado de pensadores paradigmáticos, como Tomás de Aquino e 

Descartes, temos integrantes do grupo de acesso ao cânone filosófico, como 

Henrique de Gand e Malebranche, ou mesmo figuras mais obscuras, como Foucher 

e Sergeant. No entanto, nem sempre os argumentos apresentados ultrapassam o 

interesse exegético pelo pensamento de cada um desses filósofos, interesse que 

seria mais bem contemplado em estudos concentrados em cada um deles. Talvez 

isso revele apenas a verdade mal disfarçada por trás de quase toda seleção de 

quadros conceituais num estudo comparativo: ela está fundada antes na cultura 

filosófica do autor da obra do que sobre os critérios objetivos que ele forja. 

Segredo tão generalizado talvez pudesse ser facilmente perdoado não fosse o 

caráter às vezes insatisfatório da cultura filosófica revelada, seja pela falta de 

profundidade imposta pelo número e variedade de quadros conceituais 

apresentados, seja porque essa cultura mantém duvidosa relação com um dos 

eixos do tema principal a que o livro se propõe, a relação entre ceticismo e 

representacionalismo. 

O estudo divide-se em três partes: na primeira, percorremos alguns 

episódios da controvérsia sobre a noção de species na escolástica; na segunda, 

discute-se a recepção e crítica das ideias tal como introduzidas na filosofia 

cartesiana; na terceira parte, é feito um arrazoado de todos esses debates.  

Tendo em vista o debate na literatura secundária sobre se a adoção de 

species efetivamente afilia uma teoria da intencionalidade ao representacionalismo, 

a primeira tarefa da primeira parte é defender que a crítica franciscana às species 

tem um objeto real, ou seja, que é legítimo atribuir a algum filósofo que lança mão 

de species a acusação de tomá-las como objetos intermediários por meio de cujo 

conhecimento se entra em contato com a realidade extramental. Para isso, são 

abordados o pensamento de Tomás de Aquino e o de Henrique de Gand.  

Após um voo panorâmico pela teoria do conhecimento em geral de Tomás, 

começa a defesa da plausibilidade de que as species integrem um compromisso 

representacionalista por sua parte. Para isso, passagens do Comentário às Sentenças 
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em que Tomás de fato assume esse compromisso são privilegiadas. Na ânsia por 

estender a evidência textual a obras posteriores, o autor remete incorretamente 

ao De Veritate (p. 24) uma passagem que citara corretamente (p. 21) como sendo 

do Comentário às Sentenças. A “encarnação realista direta” de Tomás também é 

contemplada, mas apenas sob uma de suas versões, aquela segundo a qual as species 

não são objetos intermediários de cognição porque, embora tornem os objetos 

extramentais presentes ao serem elas mesmas objetos, há uma identidade formal 

entre umas e outros. Com isso, a controvérsia entre as duas leituras possíveis de 

Tomás, como representacionalista ou realista direto, se reduz a uma controvérsia 

acerca do status ontológico da identidade formal: trata-se ou não de uma 

identidade forte o suficiente para garantir que visar species é o mesmo que visar as 

formas daquilo que existe fora da mente? Como consequência, quando o artigo 2 

da questão 85 da Suma Teológica é analisado, um dos argumentos de Tomás contra 

a tese de que species são objetos primários de cognição é inteiramente 

negligenciado. Trata-se do argumento segundo o qual, como nunca a forma de uma 

ação pode ser objeto dessa mesma ação e uma species é a forma de uma ação 

cognitiva, uma species não pode ser objeto do ato cognitivo de que ela é forma. 

Negligenciar esse argumento enfraquece uma das funções pretendidas com o 

exame desse texto, a saber, defender que mesmo um dos mais citados textos em 

defesa do realismo direto de Tomás dá espaço para uma leitura 

representacionalista. É também ao examinar esse texto que o tema do ceticismo 

é introduzido. Ao sustentar que, se species fossem o único objeto de cognição, 

então seria possível haver juízos contraditórios simultaneamente verdadeiros, 

Tomás estaria enxergando uma ameaça cética que poderia seguir-se da introdução 

incorreta de species. No entanto, ainda que concedamos a essa consequência 

indesejável o nome de ceticismo, não parece que se trata do mesmo ceticismo 

daquele que considera não haver critérios satisfatórios para discernir 

representações verdadeiras de representações falsas – antes, parecem 
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modalidades de ceticismo mutuamente excludentes, pois a primeira contesta a 

distinção entre aparência e verdade, enquanto a segunda nela se apoia. 

Em todo caso, é apenas com cautela e reservas que Tomás é classificado 

como representacionalista, uma leitura reconhecida como plausível, mas não 

obrigatória de sua posição. Assim, Henrique de Gand entra em cena como um 

campeão mais inequívoco do representacionalismo. As passagens usadas sem 

dúvida apoiam essa classificação e Henrique de fato está lidando com o ceticismo 

antigo ao resgatar debates agostinianos do Contra Acadêmicos. Porém, a solução 

anticética dada por ele não tem qualquer relação com peculiaridades do papel das 

species na representação. Ela se apoia, de fato, sobre a noção de iluminação divina, 

que garantiria a confiabilidade do intelecto em discernir representações corretas 

de enganosas. Desse modo, fica a sensação de que a inovação franciscana cuja 

análise se beneficiaria de Henrique sobretudo como sparring seria a consolidação 

de uma perspectiva por assim dizer naturalizada do conhecimento intelectual, ao 

invés de consistir na crítica às species que é objeto do estudo. Em todo caso, apesar 

das magras dez páginas dedicadas a Henrique, o propósito do primeiro capítulo é 

atingido: o representacionalismo não foi um mero espantalho inventado pela crítica 

franciscana às species, mas é compatível com uma certa leitura da obra de Tomás 

de Aquino e está inequivocamente presente na obra de Henrique de Gand. 

Nos dois capítulos remanescentes da primeira parte, a crítica franciscana à 

noção de species é personificada nas figuras de Olivi, Aureoli e Ockham. Essa 

ordenação é não apenas cronológica, mas feita também de acordo com o grau de 

radicalidade da crítica. O primeiro pensador dispensa species para explicar a 

operação dos sentidos externos, mas as mantém para dar conta de operações 

sensitivas sem a presença corrente do objeto sentido, como imaginar e lembrar; 

o segundo estende a rejeição de species a todas as operações cognitivas. A 

peculiaridade de Ockham, por sua vez, é abandonar, em última instância, a própria 

concepção relacional da ação cognitiva. Em outras palavras, Ockham deixa de 

pensar atos cognitivos em termos de uma relação entre sujeito, ato e objeto desse 
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ato, reduzindo o último polo a uma configuração intrínseca ao próprio ato 

cognitivo. O escopo da rejeição às species justifica o agrupamento de Aureoli e 

Ockham num mesmo capítulo, reservando a Olivi o privilégio de um capítulo 

exclusivamente dedicado a ele. 

Dois pontos da crítica de Olivi são realçados, a partir de cuja análise somos 

apresentados a um dos aspectos mais badalados de sua teoria da percepção, a 

concepção da sensação como uma atividade exercida pelo sujeito percipiente 

sobre o objeto percebido. O primeiro ponto consiste em apontar que species só 

poderiam ser meios de representação caso elas mesmas fossem objetos de 

cognição. O segundo ponto consiste em recusar a identidade formal entre species 

e objetos externos. Como resultado, o recurso a species na sensação faria com 

que elas – ao invés dos objetos externos – fossem os objetos sensíveis. Mas como 

fundamentar cada um daqueles dois pontos? Após examinar e rejeitar 

sumariamente uma tentativa de justificação do primeiro ponto que se encontra na 

literatura secundária, Adriaenssen apresenta uma tese sustentada por Olivi quanto 

à causalidade em geral . De acordo com ela, a relação entre todo agente e paciente 

supõe que eles estejam reciprocamente direcionados um ao outro. Assim, o fogo 

só poderia esquentar a madeira na medida em que a madeira direcionasse seu 

aspectus ao fogo e vice-versa. Embora o próprio Olivi não use essa regra causal 

obscura ao criticar o papel de species na sensação, o autor julga oportuno empregá-

la como meio de aclarar a posição de Olivi, preenchendo uma lacuna conceitual 

de sua argumentação. Assim, do mesmo modo como é preciso haver um 

direcionamento mútuo de aspectus entre agente e paciente em qualquer ação, é 

preciso que a species seja objeto cognoscível para ser meio de cognição. Há, 

porém, alguns problemas na solução interpretativa oferecida. Em primeiro lugar, a 

própria regra geral da causalidade encontrada em Olivi não parece convincente, a 

saber, que um paciente deva estar de algum modo especialmente direcionado ao 

respectivo agente para que ocorra uma ação. Caso uma tora de madeira possa ser 

molhada e queimada, nenhuma nova inclinação ou característica de sua parte 
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deveria ser necessária para efetivamente passar a sofrer uma dessas duas ações – 

além, obviamente, da presença de um agente adequado. A exigência de uma 

inclinação especial da parte do paciente para sofrer uma ação em particular, em 

acréscimo ao conjunto de disposições que ele tem em virtude ser um certo tipo 

de coisa, parece tirá-lo de seu papel de paciente, tornando-o uma espécie de causa 

agente que concorre na ação com o agente principal. Sequer é claro precisamente 

o que seria o aspectus de que trata Olivi, nem espaço necessário é oferecido na 

discussão para que esse tema, crucial para a interpretação construída, seja 

desenvolvido. Em segundo lugar, mesmo que aceitemos sem mais a regra causal 

geral do mútuo direcionamento de aspectus entre agente e paciente, é difícil 

encaixar a species nesse esquema. Uma causa instrumental talvez possa ser 

considerada agente de uma ação. Mas o sujeito que lança mão desse instrumento 

dificilmente pode ser considerado o paciente desse instrumento. Desse modo, não 

se pode dizer, como é sugerido (p. 45), que a potência cognitiva direciona seu 

aspectus a uma species ao agir porque a primeira é paciente da segunda. Finalmente, 

ainda que concedêssemos que o instrumento é agente com respeito àquele que 

usa o instrumento, tomar o direcionamento de atenção como uma instância 

cognitiva da regra causal de mútuo direcionamento de aspectus produziria um sério 

inconveniente para o próprio Olivi. Como ele certamente deseja sustentar que a 

potência cognitiva dirige atenção a seu objeto, ele deveria admitir que o próprio 

objeto dirige sua atenção à potência pela qual é sentido, o que é absurdo.  

De acordo com o Adriaenssen, o segundo ponto da crítica de Olivi 

consiste, como vimos, em recusar a identidade formal entre species e objeto 

sensível. A única interpretação realista direta de Tomás de Aquino apresentada no 

capítulo anterior dependia dessa identidade formal, compreendida no sentido 

ontologicamente forte em que há uma indistinção real entre a forma que é a species 

e a forma do objeto sensível. Felizmente, portanto, independentemente do 

malogro do primeiro ponto de Olivi, essa discordância quanto à maleabilidade 

ontológica de formas é suficiente para sustentar a crítica à compatibilidade entre 
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o papel das species na sensação e uma perspectiva realista direta, o que passa 

despercebido pelo autor. 

Mas, mesmo que seja justa a acusação de que o uso de species compromete 

uma teoria com o representacionalismo, qual é o problema disso? Olivi considera 

que a imaginação acerca de objetos ausentes é adequadamente descrita com 

recurso a species, de tal modo que ao imaginar voltamos nossa atenção cognitiva 

não ao próprio objeto imaginado, mas a uma representação do mesmo. Com isso, 

um tratamento representacionalista da operação dos sentidos externos apagaria a 

diferença entre eles e a imaginação: perceber um objeto presente diante de nós 

não diferiria de imaginá-lo quando ausente. A partir de uma citação que ilustra 

adequadamente esse argumento, o autor infere sem mais (p. 49) que Olivi 

considera que o uso de species ergueria um “véu das species”, incutindo incerteza 

acerca da efetiva correspondência entre nossas representações e a realidade. No 

entanto, é muito difícil enxergar qualquer preocupação do gênero na passagem 

citada. O mesmo gênero de enxerto ocorre algumas páginas adiante, quando a 

crítica de Olivi ao uso de species para explicar a percepção é sumarizada: ao lado 

da homogeneização entre sensação e imaginação, comparece uma preocupação 

acerca da confiabilidade de nossas representações que não se apoia 

suficientemente em nenhum trecho citado. 

A partir desse ponto outro aspecto da teoria da sensação de Olivi que fora 

apenas mencionado passa a ser analisado, a defesa de seu caráter ativo. A 

possibilidade de a alma ser causalmente ativa em relação a corpos deve-se, em 

primeiro lugar, à preocupação de se manter a superioridade ontológica de uma 

alma imaterial sobre a materialidade dos corpos. Mais importante é a compreensão 

de que qualquer estímulo que corpos causassem sobre a alma só poderia ser 

cognitivamente relevante para a sensação caso o próprio estímulo fosse percebido 

pela alma. Com isso, a hipótese de que a sensação envolve uma passividade causal 

em relação ao objeto sentido acaba gerando inconvenientes análogos ao recurso 

a species. Por isso, para Olivi, recusar species na sensação passa por defender o 
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caráter ativo da sensibilidade. Usualmente, essa atividade é explicada ou em termos 

de uma certa extromissão causal dos sentidos em direção ao objeto sensível, 

celebremente descrita como “raios cognitivos” que brotam, por exemplo, dos 

olhos, para atingir o que é visto, ou em termos de atenção seletiva. Ambas as 

alternativas são, porém, criticadas de modo eficaz por Olivi, dando lugar a uma 

leitura surpreendentemente deflacionária da atividade dos sentidos. Nem 

extromissão causal nem atenção seletiva são requeridas, ao invés disso “é 

suficiente que minha atenção esteja em geral direcionada às coisas ao meu redor” 

(p. 61). A atividade da sensação não é nada mais do que a condição, que qualquer 

um aceitaria, de que devemos estar olhando ao redor de olhos abertos para que 

possamos ver algo. Evidentemente, condição tão trivial não basta para explicar 

como uma determinada sensação diz respeito a um determinado objeto, questão 

que está no cerne de uma teoria da intencionalidade. Segundo o autor, Olivi dá 

conta desse problema postulando que a atividade da sensação resulta numa 

similaridade entre o próprio ato e o respectivo objeto. Mas, ao contrário do que 

acontece em Tomás, essa similaridade não é explicada em termos de identidade 

formal, ao menos não num sentido ontologicamente forte de compartilhamento 

real de uma mesma forma. Nisso consiste, noves fora, a especificidade da teoria 

da sensação de Olivi, sem que seja oferecida uma explicação alternativa à 

identidade formal para a similaridade entre ato e objeto. No restante do capítulo, 

a teoria da intelecção de Olivi é apresentada resumidamente, com o propósito de 

mostrar que, no final das contas, ele defende o realismo direto apenas pela metade, 

concedendo que ao pensarmos sobre objetos ausentes devemos recorrer a species 

dos mesmos. 

 No último capítulo, Aureoli e Ockham repartem o mesmo espaço dado 

antes a Olivi. O realismo direto de Aureoli se apoia na introdução de um modo 

de ser sui generis imposto pelos sujeitos cognoscentes aos objetos cognoscíveis, o 

ser aparente. Tanto ao sentirmos corretamente o movimento de uma árvore 

movente, quanto ao sentirmos o movimento ilusório de árvores estacionárias, 
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impomos às árvores o movimento segundo um ser aparente. A diferença entre 

acerto e erro é explicada por meio da coincidência ou discrepância entre esse ser 

aparente e o ser real das árvores. Em ambos os casos, porém, não há outro objeto 

sendo visto que não as próprias árvores. Portanto, a posição de Aureoli depende 

de uma ontologia que admite uma certa transitividade da ação cognitiva, na medida 

em que postula que os objetos cognoscíveis adquirem, em virtude da atividade 

cognitiva, um tipo de ser especial que pode ou não coincidir com seu ser real. Esse 

mesmo postulado será encontrado numa das versões da teoria da intencionalidade 

de Ockham, na forma do ser objetivo que as coisas podem ter na medida em que 

são conhecidas. No entanto, o sentido exato dessa modalidade de ser não chega 

a ser explorado, dando lugar à análise da recusa do papel de species no processo 

intelectivo. Assim como Olivi, Aureoli considera que species só poderiam 

desempenhar um papel na cognição caso fossem objetos cognoscíveis. Como não 

podem ser os únicos objetos cognoscíveis, sob pena de interditar o acesso à 

realidade, só restaria a elas serem objetos intermediários, o que, por sua vez, faria 

com que, assim como sustenta Platão, só conhecêssemos a realidade mediante um 

certo tipo de exemplar. A consequência indesejável disso seria tomar toda e 

qualquer intelecção acerca da realidade como sendo discursiva. Isso se seguiria 

tendo-se em vista que, de modo similar ao que acontecia em Olivi, a possibilidade 

de um compartilhamento de formas entre cognoscente e cognoscível é descartada, 

de modo que não se pode conhecer uma species e o objeto por ela representado 

num único ato. Esse caráter discursivo da intelecção, segundo a interpretação do 

autor, consistiria em efetuar inferências acerca da realidade a partir de 

representações. Embora não seja claro que Aureoli esteja pensando propriamente 

em conhecimento inferencial quando fala de conhecimento discursivo, o principal 

ponto fraco da interpretação oferecida está no problema que ela identifica na 

suposta consequência indesejável do representacionalismo. Num novo enxerto de 

preocupações criteriológicas, o autor afirma sem maiores explicações que realizar 

esse tipo de inferência “não parece uma boa posição epistêmica para se estar” (p. 
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92). Porém, ao invés disso, basta que aceitemos que toda intelecção discursiva 

pressupõe uma intelecção não-discursiva para compreendermos por que é 

inaceitável que toda intelecção seja discursiva. 

 O pesado fardo ontológico de que depende o realismo direto de Aureoli 

reaparece em sua explicação da cognição intelectual. Aqui, de modo análogo ao 

que ocorre na sensação, deve-se dizer que pensar em homem em geral nada mais 

é que impor à multidão de indivíduos humanos, simultaneamente, o ser aparente 

segundo o aspecto da humanidade. Presumivelmente, esse ser aparente é imposto 

não apenas a todos os homens que existem, mas também aos que existiram e 

existirão, comprometendo a teoria com a aceitação de indivíduos possíveis como 

sujeitos de um tipo especial de ser. É inevitável se perguntar sobre se o critério 

de erro e acerto seria também análogo ao da sensação: com que ser real o ser 

aparente sob o aspecto de homem deve coincidir para que concebamos 

corretamente homens que ainda não existem? Quem é o sujeito do ser aparente 

quando concebemos coisas que nunca existiram nem existirão? As mesmas 

dificuldades se colocam para a imaginação. Quando imagino o Areópago, imponho 

ser aparente a algo que já não existe mais, mas ao menos já existiu. Mas e quando 

imagino Atlântida ou o Papai Noel? Fica a impressão de que não é positivo o saldo 

de se abandonar uma leitura forte da identidade formal abraçando o problemático 

ser aparente. Embora Adriaenssen tipicamente faça uma avaliação crítica dos 

quadros conceituais que examina, as vinte páginas dedicadas ao conjunto da teoria 

da intencionalidade de Aureoli, incluindo até mesmo uma incursão pela distinção 

entre conhecimento intuitivo e abstrativo, não permitem que essas questões sejam 

sequer levantadas antes que se inicie a análise das críticas e contribuições de 

Ockham. 

 Nesse ponto, é apresentado primeiramente “o argumento de Hércules”, 

segundo o qual a imagem de um objeto só representa esse objeto caso ele já tenha 

sido conhecido em si mesmo. Desse modo, uma species de Hércules só poderia 

representar Hércules para quem já tivesse uma cognição acerca dele tomado em 
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si mesmo, o que por sua vez tornaria aquela species desnecessária. Diversas 

interpretações para o argumento são avaliadas e descartadas. Para construir uma 

alternativa, o autor analisa em que consistiria, para Ockham, ter um conhecimento 

de algo tomado em si mesmo. Esse gênero de conhecimento envolveria conceber 

algo sem precisar conceber nada de distinto desse algo. Assim, conceber Hércules 

como o matador do Leão de Nemeia, ou como o homem representado por tal 

imagem, não seria concebê-lo tomado em si mesmo, ainda que ambas as 

representações digam respeito unicamente a Hércules. Desse modo, o argumento 

de Hércules torna-se evidente: ao pensar em algo por meio de uma imagem desse 

algo, é claro que não estou pensando na coisa sem recurso a qualquer outra coisa 

que não ela. No entanto, como assinala corretamente o autor, esse argumento só 

é aplicável às species caso elas sejam tratadas como objetos intermediários de 

cognição, o que por sua vez parece supor, assim como ocorria em Olivi e Aureoli, 

uma recusa da identidade formal entre species e objeto cognoscível. 

 Ao analisar a parte propositiva da teoria da intencionalidade de Ockham, é 

identificada uma evolução em seu pensamento. Se inicialmente Ockham se apoiava 

no ser objetivo, um primo do ser aparente de Aureoli, ou, alternativamente, 

postulava ficta, entidades mentais, como conteúdos imediatos dos atos do 

intelecto, posteriormente ele deflaciona o sentido em que se pode falar em ser 

objetivo e conteúdo de atos mentais. O ser objetivo passa a não ser nada além do 

fato de que um sujeito cognitivo pensa e o conteúdo de atos mentais reduz-se à 

propriedade intrínseca que esses atos têm de se referir a algo. Desse modo, atos 

mentais deixam de ser compreendidos em termos de uma relação entre sujeito 

que representa, representação e conteúdo da representação para serem 

compreendidos como itens semânticos que supõem por objetos os quais, por sua 

vez, não constituem propriamente um conteúdo intencional, mas apenas um 

referente semântico. 

 A primeira parte do estudo se encerra com a promessa de abordar os 

mesmos temas na filosofia moderna, mostrando como os filósofos desse período 
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aplicaram “teorias medievais para se opor aos riscos do ceticismo de maneiras 

como os próprios medievais não divisaram” (p. 119). Essa ambígua promessa 

parece supor que os medievais divisaram riscos do ceticismo e os enfrentaram de 

maneiras distintas daquelas propostas pelos modernos. Se for esse o caso, a 

promessa é malfadada desde sua origem. O próprio autor parece sofrer uma 

mudança se não de posição, ao menos de ênfase ao longo de seu estudo. Na 

introdução somos brindados com a afirmação incisiva e abrangente de que “de 

fato, agora sabemos que (...) os filósofos medievais discutiram intensamente 

problemas céticos” (p. 3). Numa das seções dedicadas à exposição da teoria de 

Tomás de Aquino, intitulada “Species e ceticismo”, lemos que “Tomás de Aquino 

estava ciente de que numa certa compreensão dela, a teoria das species poderia 

gerar problemas céticos” (p. 24) Até a página 52 encontramos dezenas de 

ocorrências do termo “ceticismo” e seus cognatos, que saem de cena subitamente, 

para só reaparecer mais de 60 páginas depois, na segunda parte do estudo, onde 

a sugestão de que o ceticismo seria relevante para as teorias da intencionalidade 

medievais é decididamente enfraquecida e é reconhecido que autores como 

Tomás não tinham “a meta expressa de se contrapor às ameaças do ceticismo” (p. 

123). Mais promissora é a proposta de examinar o quanto o enfrentamento a 

riscos céticos pela filosofia moderna de fato se apoia nas teorias medievais 

apresentadas. A execução dessa proposta será, a partir de agora, examinada. 

 O quarto capítulo, que abre a segunda parte do livro, dedica-se a analisar 

a teoria cartesiana das ideias e seus reflexos no célebre debate entre Arnauld e 

Malebranche. Na primeira seção, o objetivo do autor é defender, por meio da 

noção de ser objetivo, que a teoria cartesiana das ideias postula um objeto 

representado internalizado. Assim, ao dizer que o Sol tem ser objetivo na mente 

enquanto é representado, Descartes estaria defendendo que há uma espécie de 

avatar do sol existindo mentalmente quando ideamos o Sol. Como seria de se 

esperar, a base sistemática para essa interpretação é o exame da prova da 

existência de Deus na Terceira Meditação. Para além disso, o autor sente-se 
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autorizado a abordar as possíveis influências históricas que baseiam a noção de ser 

objetivo levando em conta as lacônicas explicações oferecidas por Descartes sobre 

essa noção. Com isso, uma seção inteira é dedicada à noção de ser objetivo em 

Scotus, enquanto o ser intencional de Tomás é tão fácil de ser compreendido que 

merece apenas um parágrafo (p. 135). Esse procedimento causa alguma estranheza 

tendo em vista a proposta metodológica apresentada na introdução, segundo a 

qual relações de influência e afiliação histórico-conceitual não seriam tematizadas 

pelo estudo. Mais ainda, surpreende que, tendo dedicado toda a primeira parte do 

estudo à apresentação de quadros conceituais escolásticos, o autor retorne a eles 

na parte dedicada à filosofia moderna. Ora, se a noção escolástica de ser objetivo 

é crucial para entender a noção cartesiana de ser objetivo, por que ela não foi 

apresentada e tematizada de modo mais detido na primeira parte? Caso essa opção 

tivesse sido feita, haveria o ganho de se apresentar o debate medieval sobre 

intencionalidade sob um ângulo menos desgastado que o da noção de species. Por 

fim, do modo como é defendido, o ponto de que Descartes postula objetos 

representacionais internos ao sujeito cognoscente em nada se beneficia do exame 

de supostas influências que ele teria sofrido. Toda a carga argumentativa recai 

sobre a análise da prova da existência de Deus. De fato, que o ser objetivo de uma 

ideia possa ser irredutível ao ser daquele que pensa é um indício razoável da 

interpretação apresentada pelo autor. No entanto, sem enfrentar minimamente as 

interpretações segundo as quais a teoria das ideias é compatível com o realismo 

direto, a posição apresentada pelo autor é uma mera repetição da ortodoxia 

exegética cartesiana. 

 A tese de que a filosofia moderna consumiu e digeriu para seu próprio uso 

noções da filosofia medieval continua a ser defendida ao se analisar o debate entre 

Malebranche e Arnauld. Num resumo do pensamento do primeiro, que não 

apresenta nada que não se possa encontrar na literatura secundária, a inspiração 

agostiniana de sua versão da teoria das ideias cartesiana é defendida. Ora, ninguém 

duvida dessa inspiração, explicitamente assumida pelo próprio Malebranche. Além 
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disso, a primeira parte da obra havia passado ao largo da teoria da iluminação 

divina, só tangenciada no exame de Henrique de Gand. Isso impede que se 

aprofunde a defesa da relevância daquela inspiração. A interpretação de Arnauld 

da teoria cartesiana, por sua vez, é assimilada ao tratamento dado por Tomás à 

função de species na representação. As ideias de Arnauld, assim como as species 

de Tomás, representariam um objeto em virtude de suas propriedades intrínsecas. 

Além disso, as ideias de Arnauld seriam instanciações dos objetos que 

representam, assim como o são as species. Por fim, o ser inteligível dos objetos 

representados consistiria em nada mais do que a circunstância de certos objetos 

serem representados pelo intelecto. No entanto, embora o próprio Arnauld 

expressamente se refira a Tomás de Aquino ao explicar o que é ser inteligível, há 

dois problemas com a tese do autor de que essa equiparação procede. Em 

primeiro lugar, a noção de ser inteligível em Tomás é abordada em um único 

parágrafo, como mencionamos acima, o que dificulta uma adequada apreciação de 

sua influência sobre Arnauld. Em segundo lugar, Arnauld afirma em uma das 

citações apresentadas que “o sol inteligível não é nada senão o sol material (...)” 

(p. 164). A despeito da apropriação de Arnauld, certamente Tomás jamais poderia 

aceitar uma formulação como essa, por mais nuançada e qualificada que fosse, já 

que ele recusa a possibilidade de se inteligir indivíduos materiais. Ao fim da seção, 

a teoria de Arnauld é criticada com base no fato de que uma ontologia cartesiana 

não admite o tipo de identidade formal entre ato mental e objeto extramental de 

que a teoria de Tomás depende. Trata-se de uma crítica correta, mas que talvez 

tenha como alvo mais natural a apressada interpretação de Arnauld como um 

seguidor cartesiano do tomismo em matéria de intencionalidade. 

 Nos dois capítulos seguintes, a conexão entre quadros conceituais da 

modernidade com a filosofia medieval continua a ser tematizada, mas no quinto 

capítulo a discussão se afasta quase completamente dos elementos apresentados 

na primeira parte da obra. Aí, a resposta que Desgabets dá às conclusões céticas 

derivadas por Foucher da teoria cartesiana das ideias é apresentada como tendo 
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base, entre outras coisas, num princípio da intencionalidade segundo o qual toda 

concepção simples é verdadeira. Com isso, não haveria espaço para um 

questionamento cético acerca da confiabilidade de nossas representações, ao 

menos no que tange a concepções simples. O pedigree escolástico desse princípio 

seria confirmado pelo fato de que Suárez e outros pensadores da escolástica tardia 

defenderam formulações semelhantes acerca da infalibilidade das concepções 

simples (p. 180). Porém, enquanto o princípio da intencionalidade de Desgabets 

implica a realidade daquilo que é concebido, nenhum compromisso análogo é 

encontrado na escolástica tardia. Como consequência, o autor admite que “o 

princípio da intencionalidade de Desgabets nunca foi um truísmo escolástico” 

(p.182). Ora, qual é afinal então a força da tese de que filósofos modernos usaram, 

ainda que as transformando, noções herdadas da escolástica? Parece que a 

transformação, nesse caso, foi tão profunda e radical que preserva apenas uma 

continuidade vocabular. Seria o mesmo que defender que Descartes, em sua 

ontologia, usou conceitos tradicionais, reformando-os profundamente, com base 

na mera evidência de que o termo “substância” também se encontra- em escritos 

medievais. A mesma suspeita ronda a suposta continuidade da distinção entre ser 

essencial e ser existencial feita por Henrique de Gand com a defesa da tese de que 

objetos meramente possíveis têm algum gênero de realidade. Desgabets precisa 

dessa tese para tornar plausível seu princípio da intencionalidade no caso de uma 

concepção como aquela que tem como objeto a montanha de ouro. Mas enquanto 

Desgabets enraíza a realidade do meramente possível na realidade dos modos que 

uma substância existente é capaz de assumir, Henrique trata o mesmo tema a 

partir das ideias divinas, causas exemplares que precedem qualquer criatura 

existente. Em outras palavras, há muito pouco ou nada de comum entre a distinção 

entre ser essencial e ser existencial empregada por Desgabets e aquela encontrada 

em Henrique de Gand. O único elemento que Desgabets efetivamente toma de 

empréstimo às noções escolásticas apresentadas na primeira parte do estudo é a 

tese de que ideias representam objetos em virtude de algum tipo de isomorfia 
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estrutural entre umas e outros, isomorfia essa que não pressupõe uma 

comunidade de modos de ser entre ideia e objeto. No entanto, como o autor 

reconhece, “tudo que Desgabets fez foi dizer, ao invés de mostrar, que o desnível 

ontológico entre ideias e seus objetos pode ser neutralizado” (p. 176). Fica a lição 

de que, quando não é meramente verbal, a apropriação de princípios escolásticos 

pela filosofia moderna é acrítica. 

No sexto capítulo, a intenção de mostrar como noções escolásticas 

influenciaram o debate acerca da noção de representação e de ameaças céticas na 

modernidade é apresentada a partir das críticas de Sergeant à teoria das ideias, 

segundo uma leitura representacionalista. De acordo com essa crítica, não é 

possível saber se ideias são verdadeiras a não ser que se possa compará-las àquilo 

de que são ideias, o que pressuporia um conhecimento dos objetos das ideias que 

fosse anterior ao conhecimento das próprias ideias. Como a função das ideias seria 

justamente dar a conhecer seus objetos, nenhuma comparação entre as primeiras 

e os segundos seria possível, de modo que nunca seria possível saber se nossas 

ideias são verídicas. Em virtude disso, a teoria das ideias inevitavelmente conduziria 

a dúvidas céticas. É surpreendente que nenhuma comparação seja feita entre esse 

argumento e o argumento de Hércules apresentado no último capítulo da primeira 

parte. De fato, embora o argumento de Hércules seja ocasionalmente interpretado 

como seguindo uma estratégia argumentativa semelhante à de Sergeant, o autor 

na verdade recusara essa interpretação para o argumento de Ockham. Essa recusa 

deveu-se ao fato de que o realismo direto seria também vulnerável a dificuldades 

criteriológicas concernentes à veracidade dos atos cognitivos. Mas por que isso 

bastou no terceiro capítulo para que se fizesse uma decisão interpretativa e não 

merece sequer ser mencionado no sexto capítulo? No lugar dessa vulnerabilidade, 

outras duas são apresentadas face à “via das noções” de Sergeant, que se apoia na 

retomada do hilemorfismo, alvo de consolidado descrédito em sua época. Em 

primeiro lugar, tomar o conhecimento nos moldes de uma assimilação formal não 

seria suficiente para garantir um conhecimento confiável acerca da existência 
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daquilo de que se tem uma noção. Além disso, como para Sergeant todo 

conhecimento envolve uma cooperação com a imaginação, mas imagens são 

frequentemente enganosas, nada garante que a confiabilidade de uma noção 

intelectual não seja afetada pelo caráter ilusório da imagem sobre a qual se apoia. 

O recurso ao hilemorfismo para sustentar uma concepção de conhecimento como 

assimilação formal, contra uma teoria das ideias que seria suscetível a desafios 

céticos, exemplifica convincentemente a tese de que Sergeant usou ideias 

escolásticas para combater o ceticismo. Mas nada indica que a noção de assimilação 

formal de Sergeant seja mais refinada ou resolva problemas melhor que a noção 

escolástica correspondente. O capítulo permite concluir, sem contudo formular, 

uma curiosidade histórica: o projeto de um “tomismo crítico” que possa superar 

problemas idealistas, característico de diversas escolas tomistas do século XX, e 

que sobrevive no tomismo analítico, encontra um de seus patronos na figura de 

Sergeant. Tomista tardio e anacrônico ou precursor de vertentes tomistas 

posteriores, seja como for, a reconstrução de Sergeant apresentada não parece 

ultrapassar um interesse historiográfico, pouco oferecendo em termos de 

contribuições valiosas em si mesmas para se entender o problema da 

intencionalidade ou se contornar dificuldades céticas. 

Os dois últimos capítulos, na terceira e última parte do estudo, fazem um 

balanço das conclusões que se podem tirar da exposição dos variados quadros 

conceituais percorridos. De acordo com o autor, claramente comum entre o 

debate medieval e moderno seria aquilo que ele denomina “problema da 

representação”, ou seja, o receio de que tomar representações como objetos 

intencionais intermediários possa acabar por interditar qualquer acesso à realidade 

extramental, confinando o sujeito cognoscente a uma espécie de solipsismo 

intencional. Nem tão comum entre os dois períodos analisados é o receio acerca 

da confiabilidade de nossas representações, chamado pelo autor de “problema 

criteriológico”. Essa diferença de preocupações é remetida à diferença entre o 

otimismo e o pessimismo epistêmico de medievais e modernos, que tornaria o 
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problema criteriológico central para os últimos e marginal para os primeiros. No 

entanto, pouco é ou foi oferecido ao longo do estudo para sustentar sequer essa 

posição escorregadia acerca da presença, ainda que vestigial, do problema 

criteriológico na escolástica. 

Pode-se perguntar em que medida essas conclusões diferem de 

simplesmente atestar que, de diferentes maneiras, a controvérsia entre realismo 

direto e representacionalismo encontra-se tanto na escolástica quanto nos 

primórdios da filosofia moderna, ao passo que o enfrentamento sistemático ao 

ceticismo é um fenômeno moderno. Se for esse o caso, nenhum hiato é 

preenchido pelo estudo; poucos especialistas se surpreenderiam com essas 

conclusões. Ainda assim, a obra apresenta o mérito de reunir teorias da 

intencionalidade de diferentes períodos da história da filosofia num único volume, 

ilustrando com o exame de casos concretos a crença habitual de que tematizar 

explícita e criticamente os fundamentos da confiabilidade do conhecimento 

humano é uma inovação moderna. Graças a isso, é seguro apostar que será obra 

útil a estudiosos da filosofia moderna que desejem remediar seu precário 

conhecimento sobre a escolástica e vice-versa. Fica a sensação de que o estudo 

poderia ter dado um passo além, posicionando-se acerca da recorrente tentativa, 

de Jacques Maritain a John McDowell, de construir uma resposta ao problema 

criteriológico a partir de uma resposta ao problema da representação, ao invés de 

se limitar a constatar que são problemas distintos, tratados com ênfases igualmente 

distintas – mas com alguma coisa em comum – ao longo da história da filosofia. 


