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STUMP, E. The God of the Bible and the God of the Philosophers. Milwaukee: 
Marquette University Press, 2016. 116 p. (The Aquinas Lecture, 80) 
 

Matheus Henrique Gomes Monteiro* 
 

___________________________________________ 
 

O livro da filósofa da religião Eleonore Stump (Saint Louis) resulta de várias 

palestras e artigos nos quais ela debate a noção de “atributos divinos”. Nessa 

publicação, seus principais argumentos e proposições a respeito do tema podem 

ser examinados e servem, inclusive, como guia para leitores interessados em 

acompanhar a trajetória intelectual da autora nos últimos anos. 

Logo no primeiro parágrafo, a autora anuncia o tema central da sua 

exposição: a oposição entre o Deus das Escrituras e o Deus dos filósofos no 

âmbito do debate entre os proponentes do “teísmo clássico” e os do “teísmo 

aberto”. Duas convicções norteiam a crítica feita pelos últimos aos primeiros: que 

o Deus concebido como imutável, eterno e simples é incompatível com o Deus 

descrito na Bíblia; e que a descrição bíblica é preferível àquela elaborada por 

filósofos como Moisés Maimônides, Averróis e Tomás de Aquino. Uma evidência 

dessa incompatibilidade estaria em histórias como a do profeta Jonas. Deus 

mantém um diálogo com o profeta, reage às suas decisões e até muda o plano de 

sua ação: diante da conversão do povo de Nínive, ele desiste de destruir a cidade. 

Em contrapartida, quando os teístas clássicos afirmam que Deus é imutável, eterno 

e simples, representam-no de tal modo que ele seria “incapaz de resposta” 

(unresposive), “indiferente” (unengaged) e “desumano” (inhuman). 

O debate entre “teísmo aberto” e “teísmo clássico” se desenvolve no 

domínio teológico e no contexto próprio dos Estados Unidos, historicamente 

protestante e principal berço do evangelicalismo. Um marco desse debate é o livro 

The Openness of God: The Relationship of Divine Foreknowledge and Human Free Will, 
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publicado por Richard Rice.1 De modo geral, os proponentes do teísmo aberto 

entendem que, se Deus e os seres humanos são livres, então é necessário que o 

conhecimento divino seja dinâmico e Sua providência, flexível. Ou seja, em algum 

sentido, Deus deve ser capaz de mudar. 

Confio aos teólogos a tarefa de examinar as duas posições e avaliar suas 

potenciais contribuições para os debates teológicos em curso no Brasil. De minha 

parte, acredito que, aos filósofos e aos historiadores da filosofia pode interessar a 

reflexão de Stump sobre a possibilidade de se conciliar a descrição de Deus feita 

pelo “teísmo clássico” de Tomás de Aquino com a noção de “capacidade 

interativa” (responsiveness). A filósofa da religião reflete sobre os atributos divinos 

de modo a torná-los compatíveis com a imagem bíblica de Deus enquanto um ser 

comunicativo, capaz de interagir com as criaturas humanas. 

Stump começa pelas objeções do teísmo aberto ao teísmo clássico ou, 

melhor dizendo, pelas objeções à descrição de Deus como ser imutável, eterno e 

simples. Infelizmente, seus argumentos estão espalhados ao longo do livro e 

abordam aspectos muito diversos, o que dificulta a apreciação do real valor de 

suas contribuições. Resumidamente, eles são apresentados pela autora do seguinte 

modo: na Bíblia, Deus está presente na criação, cria o ser humano à Sua imagem e 

semelhança e responde à sua oração; mas como Deus, assim descrito, pode ser 

imutável, eterno e simples, tal como o define o teísmo clássico? 

Para responder a essa questão, a autora propõe o seguinte roteiro: 

primeiro, apresenta um exemplo e, depois, explica os atributos divinos. O exemplo 

deve contribuir para o conhecimento de como os atributos da imutabilidade, da 

eternidade e da simplicidade coadunam com a capacidade interativa de Deus. 

Nesse sentido, Stump nos apresenta o exemplo do Espírito Santo, o qual, segundo 

Tomás, é chamado de “dom” (donum) e, enquanto tal, “non dicitur ex eo quod actu 

datur: sed inquantum habet aptitudinem ut possit dari. Vnde ab aeterno divina Persona 

 
1 Nashville: Review and Herald Pub. Association, 1980. 
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dicitur Donum, licet ex tempore detur.” (ST Ia q.38 a.1 ad 4).2 O Espírito Santo é a 

terceira pessoa de Deus e, como o Pai e o Filho, é eterno, imutável e simples. Não 

obstante, diz-se que ele habita na alma humana, que está no tempo. 

A autora destaca que a união entre o Espírito Santo e a alma humana é 

comparável à união entre o inteligível e o intelecto na operação de conhecer, e 

entre o amado e o amante na operação de amar. Ela fundamenta essa comparação 

comentando textos de Tomás nos quais ele explica como o Espírito age sobre a 

alma, com os dons e os frutos espirituais, e como os dois mantêm uma relação de 

intimidade que conduz a alma à perfeita união com a divindade una e trina.   

Após esboçar a visão tomasiana sobre o Espírito Santo, Stump mostra 

como ela é compatível com o teísmo clássico e os atributos divinos da 

imutabilidade, eternidade e simplicidade. Para tanto, ela opta por intercalar sua 

explicação com respostas a objetores, o que confere um particular dinamismo à 

exposição, mas, como apontado, também complica a interpretação do texto. 

Nesta parte, que se estende das páginas 56 a 96, vemos, primeiro, as objeções e 

respostas sobre o atributo “eterno” e, na sequência, sobre os atributos “imutável” 

e “simples”. 

As objeções que tratam do atributo “eterno” foram formuladas pelos 

filósofos William Hasker e Delmas Lewis. Em linhas gerais, eles assumem que, se 

Deus é eterno, então Ele não está, nem pode estar, no tempo; e, sendo assim, não 

está para as criaturas como anterior ou posterior, no sentido temporal. Para 

Hasker, disso se segue que Deus não poderia conhecer diretamente os seres 

temporais, nem poderia agir no tempo. Porém, mesmo em se supondo que Deus 

conhecesse diretamente os seres temporais, que seguem a sucessão de eventos, 

Ele os conheceria como estando inseridos na ordem dessa sucessão temporal. 

Logo, mesmo se Deus conhecesse o futuro, Ele não usaria esse conhecimento para 

agir no presente, ou para exercer Sua providência, ou para fazer profecia, já que 

 
2 “[O Espírito Santo] não é chamado de dom como o que se dá em ato, mas, sim, como o que tem 
aptidão, ou poder, para dar-se. Donde a pessoa divina é chamada de dom desde a eternidade, ainda 
que se dê a si mesma no tempo.” (Tradução minha) 
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fazer essas coisas consistiria ou em Ele mudar o que conhece como futuro (o que 

seria contraditório) ou em fazer o que Ele sabe que já aconteceria de todo modo 

(o que seria supérfluo). 

Por sua vez, para Lewis, mesmo se Deus pudesse conhecer os seres 

temporais, Ele o faria segundo Seu próprio modo de existência, que é eterno. No 

entanto, como o que é temporal não pode estar na eternidade, os seres temporais 

não podem estar metafisicamente na presença de Deus, mas podem ser a Ele 

apenas epistemicamente acessíveis. Nessas condições, Deus pode ser causa de leis 

e proposições eternas, mas não pode interagir com as criaturas racionais. Sua ação 

seria distante e Ele não poderia estar “pessoalmente presente” tal como se vê na 

conversa entre Deus e Jonas, na Bíblia. 

Antes de responder a cada um dos objetores, Stump apresenta sua 

interpretação da eternidade divina. Ela retoma a análise que fez sobre o assunto 

em conjunto com o filósofo Norman Kretzmann 3  acrescentando alguns 

comentários sobre a definição boeciana – que ela traduz como “the complete 

possession all at once of illimitable life” – e propõe uma analogia, baseada na 

Planolândia, de Edwin Abbott. Em síntese, Stump propõe que a eternidade não é 

mera atemporalidade (timelessness), nem é a interminabilidade de um ponto ou de 

um instante, mas é algo como uma duração ininterrupta e interminável, uma “vida 

sem sucessão”, com “duração atemporal” ou “infinita persistência atemporal”. 

Frequentemente, ela destacará a expressão “all at once” (“todo de uma vez”) para 

dizer que, diferente dos seres vivos temporais, que têm presente apenas uma 

parcela da vida “por vez”, Deus tem presente toda Sua vida “de uma vez”. 

Para ilustrar essa definição, Stump emprega a analogia da Planolândia. Na 

ficção, criada por Edwin Abbott, há vários modos de existência espacial, entre eles: 

um modo bidimensional e outro modo tridimensional. Ela propõe que, 

semelhantemente, pode haver um modo eterno de duração e outro modo 

 
3 Cf. STUMP, E./KRETZMANN, N. “Eternity”, The Journal of Philosophy 78 (1981), pp. 429-58. 
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temporal de duração. Um não se reduz ao outro, mas, ainda assim, um pode 

interagir com o outro. No entanto, como essa interação seria possível?  

Uma vez que Deus dura como “um tipo ilimitado e atemporal de 

presentidade (presentness)” (p. 61), é possível que Ele, um ente eterno, se relacione 

com algo temporal por simultaneidade-ET (eterna e temporal), que Stump e 

Kretzmann definem no artigo “Eternity”. Segundo eles, a simultaneidade-ET 

caracteriza-se por ser simétrica, não reflexiva e não transitiva, já que os itens 

relacionados têm modos distintos de existência. Sendo assim, dois eventos 

temporais podem ser simultâneos-T entre si e ser simultâneos-ET, cada um, com 

outro evento eterno, sem que, necessariamente, eles sejam simultâneos-ET entre 

si.  

Stump propõe o que eu considero ser um exercício de imaginação, como 

o que Tomás propõe para o caso do lugar acima da última esfera.4 Ela imagina que, 

enquanto um “planolandês” pode estar em um “aqui”, na Planolândia, em relação 

a outros planolandeses, a Planolândia como um todo pode estar em um “aqui”, no 

Mundo Tridimensional, em relação aos tridimensionais. O observador 

tridimensional pode estar relacionado, espacialmente, com cada entidade 

bidimensional habitante da Planolândia. Do mesmo modo, os seres temporais 

podem ser “agora”, na dimensão duracional do tempo, em relação a outros seres 

temporais, segundo o antes e o depois, enquanto que o intervalo do tempo como 

um todo pode ser “agora”, na dimensão duracional da eternidade, em relação ao 

ser eterno, que é Deus. Eis o núcleo da sua proposta: 

 

A lógica da doutrina da eternidade tem como resultado que todo 

instante do tempo, como o instante é agora no tempo, é 

simultâneo-ET com toda a vida eterna de Deus. Ou, pelo inverso, 

o todo da eternidade é simultâneo-ET com cada evento 

temporal, tal como este evento está acontecendo, de fato, no 

 
4 Cf. ST Ia q.46 a.1 ad 8. 
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agora temporal. Mas disso não se segue, nem é verdadeiro, que 

a totalidade do tempo esteja presente com respeito a qualquer 

coisa temporal em qualquer localização temporal particular. (pp. 

62–3, tradução minha)5 

 

Penso que a solução da filósofa para a eternidade não consiste numa mera 

aplicação do conceito tomasiano, mas é um desenvolvimento original, embora 

implique vários problemas – que não darei conta de discutir nesta resenha.6 

Parece-me que, infelizmente, muito dessa discussão não desempenha nenhum 

papel fundamental na resposta da autora aos objetores da eternidade. À objeção 

de Harker, ela contra-argumenta esclarecendo que o conhecimento de Deus sobre 

os eventos futuros não implica que esses eventos venham a acontecer sem a ação 

divina. Em resumo, Deus pode conhecer o que acontecerá e, sem contradição, 

conhecer tanto o que Ele próprio quer fazer no presente temporal, quanto o que 

fará efetivamente e que vai desencadear nos eventos futuros.  

Quanto à objeção do Lewis, Stump responde que, por um lado, a presença 

pessoal significa o “contato causal e cognitivo, direto e imediato” (p. 71), mas, por 

outro lado, que é possível acontecer contatos nessas condições que não geram 

interação ou comunicação; por exemplo, o cenário hipotético de uma pessoa cega 

que esbarra em outra que está temporariamente inconsciente. A primeira sabe 

que alguém está ali, mas não sabe quem é. Por isso, a autora propõe a condição 

da “atenção compartilhada”, para a qual não é necessário algum meio ou modo 

 
5 “The logic of the doctrine of eternity has the result that every moment of time, as that moment 
is now in time, is ET-simultaneous with the whole eternal life of God. Or, to put the same point 
the other way around, the whole of eternity is ET-simultaneous with each temporal event as that 
event is actually occurring in the temporal now. But it does not follow and is not true that all of 
time is present with respect to anything temporal at any particular temporal location”. 
6 Recomendo a leitura das objeções de Paul Fritzgerald em “Stump and Kretzmann on Time and 
Eternity”, The Journal of Philosophy 82 (1985), pp. 260-9, ao que Stump e Kretzmann respondem no 
artigo “Atemporal Duration: A Reply to Fitzgerald”, The Journal of Philosophy 84 (1987), pp. 214-19. 
Os leitores também se beneficiarão da resenha feita por Richard Swinburne: “Review: Eleonore 
Stump. The God of the Bible and the God of the Philosophers”, Journal of Analytic Theology 6 (2018, 
pp. 789-92). 
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sensível, mas apenas “a ciência interior recíproca” (p. 72). É neste momento que a 

reflexão teológica sobre a habitação do Espírito Santo na alma humana se mostra 

particularmente relevante para se entender como Deus pode estar pessoalmente 

presente na relação com as criaturas humanas. Nesse contexto, Stump acrescenta 

que, considerando-se que Deus é eterno e é simultâneo-ET com cada instante do 

tempo, deve-se concluir que Ele está presente na vida de cada pessoa mais do que 

qualquer outro, que, sendo temporal, pode ser-lhe simultâneo apenas por um 

período e por um instante de cada vez.   

A objeção relativa ao atributo “ser imutável” procede do filósofo da religião 

David Ray Griffin e consiste, basicamente, no seguinte: se Deus é puro ato e, por 

isso, não pode mudar, então Ele não tem potência passiva e não pode sofrer a ação 

de outro – Ele é impassível. Porém, ser capaz de interação supõe a possibilidade 

de ser afetado pela ação de outro. Logo, se Deus é puro ato e imutável, Ele não é 

capaz de interação com as criaturas.  

A respeito disso, Stump entende que, mantendo-se a afirmação da pura 

atualidade em Deus, deve-se acrescentar que a mudança do curso de uma ação no 

tempo não implica, necessariamente, em uma mudança em Deus, na eternidade. 

Pois Deus é capaz de fazer juízos condicionais (“se p, então q”) e pode agir “por 

causa das” ações das criaturas, em vez de agir “depois delas”. Desse modo, desde 

a eternidade, Deus pode conhecer Jonas, seus pedidos e respostas, e pode decidir 

como responder a ele. Ele também pode decidir castigar Nínive se o povo não se 

arrepender e, sem contradição, não aplicar o castigo por causa do arrependimento 

concretizado. 

A objeção sobre o atributo “ser simples” segue uma dupla abordagem. Por 

um lado, alguns comentadores da metafísica tomasiana, como Lorenz Puntel, Leo 

Elders, David Burrell e Brian Davis, sugerem que, sobre Deus, dizemos que Ele é 

ser (esse), mas não é um ente (ens) – o que, em inglês, a autora formaliza como a 

diferença entre “being” e “a being”. Por outro lado, opositores do teísmo clássico, 

como Alvin Plantinga, argumentam que “se Deus é uma propriedade” – como a 
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propriedade “ser” – “então Ele não é uma pessoa” (apud p. 31), já que uma pessoa 

é uma determinação, sujeito de predicação e relações, dotada de inteligência e 

vontade livre, enquanto uma propriedade, sendo abstrata e universal, não pode 

ser nada disso. Outro problema é que, se Deus é simples, então Ele deve agir do 

mesmo modo sempre. Pois, se Deus agir diversamente, haveria Nele várias ações 

e acidentes, acrescentando a Ele alguma divisão e multiplicidade. Por outro lado, 

se Ele só age tal como sempre faz, Ele age por necessidade e não pode ser livre.  

Para responder a esses pontos, Stump se baseia no comentário de Tomás 

ao De hebdomadibus, de Boécio. Ela entende que, nos seres compostos, o esse se 

distingue do id quod est em termos de universal (ação de ser) e particular (isso que 

é, o ente concreto). O ser composto é um ente concreto que tem ser (habet esse). 

Por outro lado, no ser simples, identificam-se o esse e o id quod est de modo que 

o ser simples é o próprio ser e define-se como ser (no latim, esse e, em inglês, 

being). Donde a filósofa infere que não só a simplicidade é compatível com a 

atribuição de “um ente” (a being), mas, no ser simples, não se deve separar a ação 

de ser (esse) do fato de ser ente (id quod est). Consequentemente, o ser simples 

pode ser algo que subsiste e pode ser sujeito de predicação e de relações.  

Porém, segundo a autora, a peculiaridade do ente concreto Deus é que Ele 

não é nem universal nem particular, o que repercute no conhecimento humano 

que ora o apreende como esse, ora como id quod est. Não é que Deus mude. Ele 

é ser e ente. No entanto, semelhante ao fenômeno da luz que, sob certo aspecto, 

comporta-se como onda e, sob outro aspecto, comporta-se como partícula, assim 

Deus pode ser conhecido como ser, em determinado raciocínio, e como ente, em 

outras investigações. Nesse sentido, a filósofa alude a uma “metafísica quântica” 

(p. 92).7 Enquanto esse, Deus não tem acidentes e, enquanto id quod est, Ele pode 

relacionar-se pessoalmente com as criaturas humanas. Nesse sentido, negar a 

 
7 Gaven Kerr responde nesse aspecto a Stump, dizendo que há um modo de explicar a simplicidade 
divina na metafísica tomasiana sem que se precise apelar a uma “metafísica quântica”. Cf. KERR, G. 
“Aquinas, Stump, and the Nature of the Simple God”, American Catholic Philosophical Quarterly 90 
(2016), pp. 441-454. 
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possibilidade de sofrer a ação de outro se baseia na afirmação da pura atualidade, 

mas, como pretende ter mostrado nas respostas sobre a eternidade e a 

imutabilidade, isso não exclui que Deus possa conhecer cada criatura e agir por 

vontade livre e em interação com cada uma.  

Nas seções finais de seu livro, Stump lida com uma última objeção e, em 

seguida, lista alguns desenvolvimentos possíveis das suas propostas. A objeção 

seria a de que, após a apresentação de tantas dificuldades, para as quais foram 

necessárias muitas ponderações e argumentos, pareceria que o teísmo clássico 

carrega consigo uma teologia complicada e desnecessária para a interpretação da 

Bíblia. Em resposta, Stump destaca que a interpretação descomplicada é um ideal 

infactível. Qualquer leitura do texto sagrado e qualquer caracterização de Deus 

com base nela resulta em dificuldades teóricas. Para ilustrar o que diz, ela cita as 

propostas do teísmo aberto para explicar o conhecimento de Deus e sua 

liberdade. Uma proposta é a de que Deus é temporal, mas dura ilimitadamente e 

conhece o que acontecerá. Outra proposta é a de que Deus não tem pré-ciência, 

mas conhece as criaturas à medida em que elas existem e agem. Em tese, essas 

propostas preservariam o livre-arbítrio de Deus e dos homens. Sem entrar em 

detalhes – porém indicando os textos onde desenvolve sua crítica completa – a 

autora alude à complicação da metafísica por detrás da primeira proposta e 

considera insuficiente o tratamento que ambas podem dar à questão da 

providência. Confesso, no entanto, que gostaria que ela tivesse explorado mais a 

fundo esses pontos.   

Finalmente, Stump propõe algumas reflexões que podem ser extraídas dos 

seus argumentos a respeito dos atributos divinos. Primeiro, ao meditar sobre o 

mistério da encarnação do Filho de Deus, pode-se considerar que “se Deus é 

eterno, então ter assumido a natureza humana não é uma característica de Deus 

às vezes sim, às vezes não. Mas esta é sempre uma característica dele” (p. 100).8 

 
8 “If God is eternal, then God’s having an assumed human nature is not something characteristic of 
God at some times but not at others. It is something characteristic of God always.” 
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Por isso, pode-se dizer que Deus pode sofrer e conhecer as emoções e as dores 

humanas, desde a eternidade, o que o torna mais próximo da realidade da sua 

criatura. Além disso, por causa da simultaneidade-ET, Deus poderia relacionar-se 

com qualquer pessoa, desde o início até o fim da história. Sobre esta meditação, 

penso que a autora cria uma imagem com forte apelo devocional, mas conclui mais 

do que os conceitos comportam. Ao menos na teologia católica, inclusive para 

Tomás de Aquino, a união que se opera na encarnação não resulta em mistura da 

humanidade com a divindade.9 Em suma: o que se aplica logicamente à divindade 

não vale necessariamente para a humanidade de Cristo. A sua humanidade não é 

eterna tal como sua divindade é eterna – por essa razão a encarnação foi necessária 

e teve um início na história. 

As outras reflexões dizem respeito à simplicidade. Para a autora, é possível 

que, entendendo-se a identidade entre esse e id quod est, fundamente-se a ética na 

natureza divina, tomada como o sumo bem, sem que se precise opô-la à vontade 

divina ou cair no relativismo (p. 102). Ela também aventa uma abordagem da 

existência de Deus que seja mais consistente, justificando-a pela identidade entre 

o esse e a essência divina, em vez de buscar razões de ordem cosmológica. Em 

síntese, se podemos conhecer que Deus é esse, e o que é esse não pode não existir, 

então não é possível que Deus não exista. Contudo, este argumento não prova 

que Deus existe, mas é, antes, algum tipo de argumento ontológico, que supõe o 

conhecimento da essência para dela inferir a existência, o que, neste caso, resulta 

 
9 Cf. ST III q.1 a.1.; q.16 a.9 ad3. Para os interessados nesta discussão, conferir também a definição 
dogmática do Concílio de Calcedônia: “Seguindo, pois, os santos Padres, com unanimidade 
ensinamos que se confesse que um só e o mesmo Filho, o Senhor nosso Jesus Cristo, perfeito na 
sua divindade e perfeito na sua humanidade, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, <composto> 
de alma racional e de corpo, consubstancial ao Pai segundo a divindade e consubstancial a nós 
segundo a humanidade, semelhante em tudo a nós, menos no pecado [cf. Hb 4,15]; gerado do Pai 
antes dos séculos segundo a divindade e, nesses últimos dias, em prol de nós e de nossa salvação, 
<gerado> de Maria, a virgem, a Deípara, segundo a humanidade; um só e o mesmo Cristo, Filho, 
Senhor, unigênito, reconhecido em duas naturezas, sem mistura, sem mudança, sem divisão, sem 
separação, não sendo de modo algum anulada a diferença das naturezas por causa de sua união, 
mas, pelo contrário, salvaguardada a propriedade de cada uma das naturezas e concorrendo numa 
só pessoa e uma só hipóstase […]” (Denzinger, 301-2. São Paulo: Edições Loyola, 2006). 
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em um argumento circular10 ou, na melhor das hipóteses, em uma versão confusa 

da terceira via.11  

A autora acredita que semelhantes reflexões podem contribuir para se 

compreender a presença e a ação de Deus na criação e, também, se encontrar 

uma alternativa melhor para explicar a união de Deus com as almas no céu. Ela 

pondera que a descrição de Deus como imutável, eterno e simples pode 

comprometer a doutrina bíblica da criação do homem à imagem e semelhança de 

Deus, ao menos se se tender à negação de todo e qualquer antropomorfismo, e 

pode ser danosa à piedade se apresentar o criador como um ser indiferente e 

completamente inacessível. Não obstante, ela se mostra confiante de que a 

teologia tomasiana responde bem a esse desafio, conciliando os atributos do 

teísmo clássico com o caráter pessoal e comunicativo do Deus que se revelou ao 

povo de Israel e, por Cristo, à toda humanidade. 

 
10 Além disso, Tomás recusa peremptoriamente este tipo de argumento, o que frustra a intenção 
de Stump de usá-lo como aliado em seu debate com o teísmo aberto. Cf. ST Ia q.2 a.1. 
11 Sobre a terceira via para provar a existência de Deus, recomendo a leitura de BROWN, P. “A 
doutrina de São Tomás do ser necessário”, Fundamento – Revista de Pesquisa em Filosofia 4 (2012), 
pp. 201-14.  
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LAZELLA, A. The Singular Voice of Being. John Duns Scotus and Ultimate Difference. 
New York: Fordham University Press, 2019, 269p. (Medieval Philosophy: Texts 
and Studies) 
 

Rodrigo Guerizoli* 
 

___________________________________________ 
 

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 

 
* Docente no Departamento de Filosofia e no Programa de Pós-Graduação Lógica e Metafísica da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro. 
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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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Roberta Magalhães Miquelanti* 
 

___________________________________________ 
 

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 

 
* Docente no Departamento de Filosofia da Universidade Federal da Bahia. 
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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 
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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 



33 
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) 

 

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. 
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Markos Klemz Guerrero* 
 

___________________________________________ 
 

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 

 
* Docente no Departamento de Filosofia e no Programa de Pós-Graduação em Filosofia da 
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. 
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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 



41 
ADRIAENSSEN, H. Representation and Scepticism from Aquinas to Descartes 

 
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) 

 

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 



51 
ADRIAENSSEN, H. Representation and Scepticism from Aquinas to Descartes 

 
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) 

 

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. 


