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DATAS APROxImADAS E LOCAL DE COmPOSIçãO 
DOS PRINCIPAIS TRABALhOS  

OCkhAmIANOS AQUI CITADOS

De acordo com as informações registradas nas introduções da edição 
crítica do texto latino das obras ockhamianas, publicada em vários volumes 
pelo Franciscan Institute da Saint Bonaventure University, em Nova Iorque, 
os principais textos que aqui utilizamos foram compostos em torno das 
seguintes datas, e provavelmente nos seguintes locais:

Ordinatio – escrita entre 1317-1319, no studium franciscano de Oxford;
Expositio in Libros Artis Logicae [EPorp. e EPraed.] e Expositio Super Libros Elen-

chorum – entre 1321-1323, no studium franciscano em Londres;
Expositio in Librum Perihermenias Aristotelis e Tractatus de Praedestinatione et 

de Praescientia Dei Respectu Futurorum Contingentium – em torno de 1322, no 
studium franciscano em Londres;

Summa Logicae – provavelmente nas férias de verão de 1323, no studium 
franciscano em Londres;

Quodlibeta Septem – entre 1322-1324, no studium franciscano em Londres.
Por fim, tal como relatado em Ockham, 1984c, p. 12*, não é possível 

saber nem a data nem o provável local de composição da 3ª questão das 
Quaestiones Variae, que aqui aparece traduzida.



| 9 |

INTRODUçãO

A QUESTãO DOS FUTUROS CONTINGENTES 
POR GUILhERmE DE OCkhAm

N
ossa história, que poderia bem ter seu início remonta-
do até Aristóteles, no século IV a.C., parece mais bem 
contada se iniciada pela lembrança da figura de Anício 
Mânlio Torquato Severino Boécio, ou, mais simples-

mente, Boécio, tal como esse pensador da virada do século V para 
o século VI ficou conhecido. Tendo vivido em torno dos anos de 
470 a 525 de nossa era, Boécio desempenhou o papel de primei-
ro intermediário entre a filosofia grega e o mundo latino (Gilson, 
1995, p. 161). Autor de várias traduções de obras de filosofia do 
grego para o latim, especialmente na área de lógica, Boécio foi o 
primeiro tradutor e comentador de um tratado aristotélico que 
tinha como principal finalidade “determinar que pares de frases 
são opostas e de que maneiras” (Kneale & Kneale, 1991, p. 26 s.). 
O Sobre a interpretação, ou De interpretatione, título latino vulgari-
zado principalmente desde a Renascença e segundo o qual o livro 
de Aristóteles é comumente nomeado ainda hoje, foi conhecido 
pelos medievais pelo seu nome grego (περì έρμηνείας, isto é, Peri 
Hermeneias), segundo alguma das versões de sua transliteração em 
caracteres latinos: Perihermeneias, Perihermenias, Peryermenias etc. 
E, além da oposição das proposições,1 o Sobre a interpretação tam-

1 Segundo a exposição de Boécio, os principais tipos de oposição são quatro: as 
proposições podem ser contrárias (Todo homem é mortal / Nenhum homem é mor-
tal), subcontrárias (Algum homem é mortal / Algum homem não é mortal; homem é 
mortal / homem não é mortal), subalternas (Todo homem é mortal / Algum homem 
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bém tratava especialmente do modo como uma proposição enun-
ciativa, que hoje bem poderíamos chamar de categórica, da forma 
S é P, seria capaz de significar algo. Em suma, logo no início do 
livro, Aristóteles teria descrito que as palavras escritas são signos 
escritos impostos pelo homem para significar as palavras faladas, as 
quais, por sua vez, são também signos falados criados pelo homem 
com a finalidade de significar algo concebido intelectualmente. Es-
sas concepções intelectuais ou, numa expressão mais próxima da 
empregada pelo próprio Aristóteles, “afecções da alma” seriam, por 
sua vez, semelhanças, produzidas de modo natural pelo intelecto, 
das coisas apreendidas. Segundo essa interpretação, as palavras se-
riam principalmente signos das afecções da alma, designando as 
coisas apenas num segundo momento: as afecções, na medida em 
que são semelhanças das coisas, desempenhariam um papel inter-
mediário entre as palavras que as significam e as coisas das quais 
são semelhanças.2

Segundo esse esquema, uma proposição como “Sócrates é 
branco” seria, no final das contas, uma composição de signos con-
vencionais, escritos ou falados, que em última instância remetem 
a afecções mentais. De acordo com uma análise tripartida da 
proposição, isto é, que considera, tal como depois também o fará 
Ockham, a proposição como um composto de sujeito-verbo-pre-
dicado, na proposição que tomamos como exemplo, as palavras 
“Sócrates” e “branco” seriam signos de afecções mentais diversas 

é mortal; Nenhum homem é mortal / Algum homem não é mortal) ou contraditórias 
(Todo homem é mortal / Algum homem não é mortal; Nenhum homem é mortal / 
Algum homem é mortal; Sócrates é mortal / Sócrates não é mortal).

2 Desse modo, em seu comentário ao texto aristotélico do Sobre a interpretação, 
Boécio inaugura também toda uma discussão a respeito do modo como deve ser 
entendida a relação entre as palavras, os conceitos e as coisas. A versão aqui apre-
sentada difere, por exemplo, daquela assumida depois por Guilherme de Ockham, 
segundo a qual os conceitos não seriam similitudes, mas antes signos (naturais) das 
próprias coisas, expediente que teria como principal consequência fazer com que as 
palavras já não mais fossem principalmente signos das afecções, uma vez que seria 
possível assumir que elas significassem diretamente e primeiramente as próprias coi-
sas. Para uma breve apresentação de algumas das várias versões e implicações dessa 
discussão, veja-se C. E. dE olivEira, 2010. “Uma teoria dos signos e das afecções: 
Guilherme de Ockham e os fundamentos da crítica à teoria das species”, em Analytica, 
Rio de Janeiro, vol. 14, n. 2, especialmente p. 195-212.
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que, por sua vez, seriam semelhanças, no caso daquela proposição 
ser verdadeira, de uma mesma coisa, a saber, o homem Sócrates. A 
cópula, isto é, o verbo “é”, indicaria, por sua vez, que a proposição 
é o resultado de um ato de juízo emitido pelo intelecto, segundo o 
qual o intelecto expressaria que a afecção significada pela palavra 
“Sócrates”, afecção que é semelhança da coisa que é um homem 
considerado enquanto é um indivíduo determinado, diz o mesmo 
que a afecção significada pela palavra “branco”, afecção que é se-
melhança daquela mesma coisa que é um indivíduo, mas conside-
rada, desta vez, desde um ponto de vista particular, a saber, o da 
qualidade de ser branca.

Além disso, o verbo também tanto seria signo de alguma coi-
sa – o que se vislumbra mais facilmente quando consideramos o 
verbo que não cumpre unicamente o papel de verbo de ligação 
– como tem a função de exprimir o tempo. Por exemplo, em “Só-
crates corre”, o verbo “corre” significa tanto a coisa que é a corrida 
quanto, dado que o verbo esteja conjugado no tempo presente, o 
fato de que ela se dá agora. Em “Sócrates está na feira”, o verbo 
“está” tanto significa que o predicado “na feira” diz algo sobre o 
sujeito “Sócrates” (neste caso, referenciando o local em que ele se 
encontra) como significa que isso se dá no momento presente. De 
modo semelhante, “Sócrates esteve na feira” diz algo sobre o su-
jeito num momento passado e “Sócrates estará na feira” o faz com 
referência a um momento futuro. O problema para Aristóteles é 
que, se de um lado não parece difícil saber se proposições como 
“Sócrates esteve na feira” ou “Sócrates está na feira” são verdadeiras 
ou falsas, por outro lado a mesma facilidade não parece se aplicar 
ao conhecimento da verdade ou da falsidade de “Sócrates estará 
na feira”. Afinal, antes de que o fato aconteça ou deixe de aconte-
cer, a proposição não parece ser nem verdadeira nem falsa, conse-
quentemente, não é possível saber se a proposição é verdadeira ou 
falsa. Isso se dá basicamente por dois motivos: o primeiro é que a 
proposição versa sobre um fato contingente. Em outras palavras, 
Sócrates, porque um sujeito livre, não é obrigado nem a ir nem a 
não ir à feira amanhã. Portanto, ele pode decidir não ir à feira e, 

| introdução |
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assim, a proposição será falsa. Ele também pode, ao contrário disso, 
se decidir a ir à feira e, assim, se ele de fato for ali, a proposição 
será verdadeira. Esse é o sentido do contingente que na Idade Mé-
dia ficou conhecido como “ad utrumlibet”, expressão que pode ser 
traduzida como “quanto ao que se quiser”, uma vez que é direta-
mente relacionado a um fato que é resultado da vontade humana. 
Há também ao menos mais um tipo de contingente, que pode ser 
chamado de natural, segundo o qual uma coisa acontece seja de 
modo frequente (in pluribus), seja de modo raro (in paucioribus). 
É comum, ou frequente, que as pessoas venham a ter os cabelos 
embranquecidos à medida que envelhecem, embora isso não seja 
necessário: para alguns, isso acontece mais cedo, para outros, mais 
tarde e ainda para outros, mesmo que em casos bem mais raros, 
isso jamais acontece. Além do contingente “ad utrumlibet” e do 
contingente “natural”, alguns autores, tal como Boécio, propõem 
ser possível apontar ainda uma terceira acepção de contingente, o 
acaso. Retomando nosso primeiro exemplo, Sócrates pode deixar 
de ir à feira por uma razão que não depende nem exclusivamente 
de sua vontade nem exclusivamente de algo relativo à natureza: 
Sócrates pode deixar de ir à feira pelo fato de a ponte que ele teria 
de atravessar ter sido levada pela chuva... Por outro lado, é possível 
que, ao ir à feira, Sócrates encontre alguém que lhe devia dinheiro, 
ainda que ele não tivesse de modo algum planejado isso ou, ainda, 
é possível que alguém encontre um tesouro enquanto arava a terra 
para o semeio...

O segundo motivo é o fato de a proposição versar sobre algo 
que, além de contingente, é também futuro e, portanto, é também 
indeterminado. Afinal, apesar de ser contingente o fato de Sócrates 
ir ou não à feira, se ele lá está, posso saber que “Sócrates está na fei-
ra” é verdadeira; se ele lá esteve, do mesmo modo, posso saber ou, 
ao menos, já foi alguma vez possível saber que “Sócrates estava na 
feira” é verdadeira. Mas o mesmo não se dá com relação a “Sócrates 
estará na feira”, uma vez que, agora, não há nada que determine 
que isso será assim ou não. Como se pode ver, a dificuldade não 
está, então, apenas no fato de ser ou não possível saber se aquilo 
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que é enunciado pela proposição é verdadeiro ou falso. Há algo 
a mais demarcando essa impossibilidade: a falta da determinação 
daquilo que é enunciado pela proposição. Feita essa constatação, 
é possível propor a seguinte questão: essa dificuldade em se saber 
o valor de verdade de uma proposição que é derivada da indeter-
minação daquilo que é por ela enunciado teria como resultado a 
suspensão de qualquer valor de verdade para essa proposição, isto 
é, a suspensão de sua bivalência?

Em suma, uma proposição enunciativa, do tipo S é (não é) 
P, é dita bivalente porque sempre há de ter um de dois valores de 
verdade, ou seja, ou será verdadeira ou falsa. Isso posto, podemos 
dizer que as proposições sobre o presente ou o passado respondem 
plenamente à bivalência, pois sempre serão ou verdadeiras ou fal-
sas, uma vez que dizem respeito ao que agora acontece ou já acon-
teceu. As proposições sobre o futuro contingente, porém, parecem 
ser uma exceção à bivalência, uma vez que, como vimos, aquilo 
que elas enunciam ainda não aconteceu e não é possível saber de 
antemão se acontecerá ou não tal qual está enunciado. Ora, o pro-
blema só se põe porque, no primeiro caso – das proposições sobre 
o presente e o passado –, é possível saber se aquilo que está enun-
ciado é ou não tal como está enunciado graças à sua determinação, 
mas não no segundo, que versa sobre as proposições relativas ao fu-
turo contingente. Consequentemente, não temos exatamente que 
a proposição sobre o futuro contingente não seja nem verdadeira 
nem falsa, mas temos que ela não pode ser sabida nem verdadeira 
nem falsa, tendo em vista a indeterminação daquilo que é por ela 
enunciado. Em outras palavras, se toda enunciação é bivalente, ou 
seja, ou é verdadeira ou é falsa, tem-se que mesmo a proposição 
sobre o futuro contingente tem de ser desde sempre – ou, ao me-
nos, desde que formulada – ou verdadeira ou falsa, independente-
mente de sua indeterminação atual.3 Há, portanto, uma diferença 

3 Ou seja, não é possível atribuir um valor “neutro” à proposição sobre o futuro 
contingente tal como supõe a proposta de uma lógica trivalente, segundo a qual as 
proposições podem ser “verdadeiras”, “falsas” e “nem verdadeiras nem falsas”, isto 
é, “neutras”. A proposta aqui é a de que, preservando a bivalência, a proposição 

| introdução |
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entre dizer que uma proposição seja verdadeira ou falsa e dizer 
que ela seja determinadamente verdadeira ou determinadamente 
falsa: apenas do segundo modo é possível conhecê-la como tal.

Se as coisas puderem ser resolvidas mais ou menos desse 
modo, não parece que a discussão dessa questão, ainda que ne-
cessitasse ser apresentada de uma forma muito mais refinada do 
que a aqui esboçada, nos levaria muito mais longe do que aca-
bamos de expor.4 No entanto, do modo como essa discussão era 
vista pelos latinos que receberam esse problema de Boécio, havia 
um elemento não previsto por Aristóteles que poderia complicar 
duramente a questão: o deus judaico-cristão, seja ele chamado de 
Javé, Jeová, “Senhor” ou, mais simplesmente, “Deus”. Se Deus é 
onisciente, isto é, se Deus tudo sabe, ele sabe o presente, o passa-
do e o futuro. Portanto, mesmo que isso ainda não tenha se dado, 
Deus sabe certeiramente se Sócrates estará ou não estará na feira 
amanhã. Portanto, do ponto de vista divino, o valor de verdade da 
proposição sobre aquele fato futuro já está determinado. Mas, se já 
há, de algum modo, alguma determinação, perguntarão os autores 
medievais, o fato enunciado pode ainda continuar sendo consi-
derado contingente? Em outras palavras, se só podemos conceber 
como verdadeira ou como falsa uma proposição cujo significado já 
está determinado e se Deus sabe determinadamente tanto o que é 
presente, como também o que é passado e, principalmente quanto 
a esse caso, o que é futuro, resta algum espaço para a liberdade 
humana? De que adianta Sócrates se decidir a ir ou a não ir à feira 

sobre o futuro contingente sempre seja ou verdadeira ou falsa desde sua formulação. 
Assim, toda a dificuldade estaria, portanto, no fato de que, quanto ao futuro con-
tingente, não é possível conhecer qual dos dois valores de verdade é o caso antes que 
o fato enunciado aconteça, mas não no fato de que a proposição não pudesse ser 
de nenhum modo verdadeira ou falsa. Essa, ao menos, parece ter sido já a solução 
de Boécio, que distingue entre proposições verdadeiras e falsas e proposições defini-
damente verdadeiras e definidamente falsas.

4 Para uma apresentação mais aprofundada da formulação histórica dessa dis-
cussão, veja-se: J. vuillEmin, Nécessité ou contingence. L’aporie de Diodore et les systèmes 
philosophiques, Paris: minuit, 1997. Em português, entre outros, também tratam do 
tema: F. FlECk, O problema dos futuros contingentes, Porto Alegre: Edipucrs, 1997, e L. 
h. L. santos, “Leibniz e os futuros contingentes”, em Analytica, Rio de Janeiro, vol. 3, 
n. 1, p. 91-121, 1998.
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se, de algum modo, já está determinado que isso vai ou não acon-
tecer?

Posto tal dilema, temos duas alternativas: ou Deus não pode 
conhecer o futuro contingente e, portanto, não é onisciente, ou 
ele o pode e, assim, ao menos aparentemente, a liberdade humana 
parece ter de ser reduzida a algo inexistente. Ora, se Deus não for 
onisciente, tampouco é onipotente. Consequentemente, seria ele 
ainda Deus? Por outro lado, que o homem seja livre parece algo 
inegável: todos os dias várias decisões são tomadas. Estaria errado, 
ainda assim, todo o discurso que acabamos de ver ser feito sobre 
a relação entre a proposição, seu significado e a contingência? Es-
tariam, dada a onisciência divina, todas as proposições igualmente 
determinadas?

É diante de um problema mais ou menos semelhante a esse 
que, ao expor a matéria do capítulo nono do Sobre a interpretação 
aristotélico, que trata justamente sobre a verdade ou a falsidade de 
proposições sobre o futuro contingente, Guilherme de Ockham, 
frade franciscano do século XIV, aborda o longo debate relativo 
a esse texto, apresentando-o a partir do seguinte dilema: o que 
fazer quando a opinião de Aristóteles, apesar de parecer bastante 
sensata, também parece colidir frontalmente contra aquilo que as-
severam “a verdade e os teólogos”?5

Afinal, após uma longa reflexão sobre o que é próprio às 
proposições enunciativas,6 Aristóteles teria afirmado, no que diz 

5 A relação dos problemas levantados pela exposição aristotélica a respeito 
do futuro contingente com a onisciência divina pode ser mais bem explorada em: 
W. l. Craig, The Problem of Divine Foreknowledge and Future Contingents from Aristotle to 
Suarez, Leinden: Brill, 1988, e E. stump & N. krEtzmann,  “Eternity”, em The Journal of 
Philosophy, vol. LxxvIII, n. 8, p. 429-458, 1981.

6 Na descrição de Ockham, para ser dita enunciativa, uma proposição deve 
ser composta de um sujeito e um predicado unidos por um verbo de ligação ou, 
ao menos, de um sujeito e um verbo predicado, e sempre poder ser identificada 
como verdadeira ou como falsa. Tais proposições poderiam ser ainda divididas em 
categóricas e hipotéticas: de modo geral, proposições que tanto aparecem na forma 
“S é P” quanto na forma “S é P ou S é Q”, “se S é P então S é Q” etc. A proposição 
enunciativa seria ainda um entre vários tipos de proposição. No entanto, de acordo 
com a leitura medieval do Sobre a interpretação, apenas as proposições enunciativas 
serviriam de objeto para a lógica.

| introdução |
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respeito às proposições enunciativas que versam sobre o futuro 
contingente, que ninguém pode saber delas se serão verdadeiras 
ou falsas antes que o fato por elas enunciado fosse realizado. Ora, a 
questão vista por Ockham (e em certa medida compartilhada por 
grande parte da reflexão medieval a respeito desse mesmo trecho 
do texto aristotélico) é que essa constatação, como vimos, desmen-
te aquilo que é revelado pela fé: Deus com toda certeza conhece 
todas as coisas, sejam presentes, passadas ou futuras, portanto, in-
clusive a respeito das proposições sobre o futuro contingente, deve 
saber quais serão verdadeiras e quais serão falsas.

Ainda que declare que se deva assumir sem hesitação o que 
é revelado pela fé, Ockham parece, entretanto, também concordar 
com praticamente tudo aquilo que é apresentado pela exposição 
aristotélica. Seu raciocínio desenvolve-se da seguinte maneira: por 
um lado, a fé diz que Deus conhece todas as coisas, inclusive os fu-
turos contingentes, e, portanto, devemos conceder que, sem som-
bra de dúvida, isso é verdadeiro. Por outro lado, Aristóteles, a partir 
do que é alcançável pela razão, diz que ninguém é capaz de conhe-
cer nem a verdade nem a falsidade de proposições enunciativas a 
respeito do futuro contingente, e isso por meio de uma argumen-
tação impecável. O único problema que pode ser levantado para 
essa argumentação, ainda de acordo com Ockham, é o de que, se 
fosse provocado a isso, Aristóteles provavelmente concederia que 
nem mesmo Deus seria capaz de conhecer tal verdade: ao mesmo 
tempo simples e reveladora, está aí a base da solução ockhamiana 
da questão.

A argumentação traçada por Ockham baseia-se numa impor-
tante cartada: Aristóteles concederia que Deus não sabe o futuro 
contingente porque concederia que ninguém o sabe, ou seja, con-
sideraria que Deus conhece as coisas do mesmo modo pelo qual os 
homens as conhecem. Ora, essa solução, a princípio herética, logo 
se verá rotulada anacrônica, reduzida no máximo a um erro gros-
seiro de quem não tinha a mínima noção do que seria a divindade, 
o que, no final das contas, se tornará um ponto a favor do estagirita: 
Aristóteles só asseveraria tal coisa porque ignorava completamente 
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o conteúdo da revelação, portanto, não é possível imputar-lhe pro-
priamente erro nenhum. Com essa jogada, Ockham pode nos levar 
a conceder que não haja problema nenhum na argumentação de 
Aristóteles e ainda mais: que Aristóteles tem toda a razão ao dizer 
que, para um sujeito cognoscente como o homem, não é possível de 
modo nenhum saber a verdade ou a falsidade do futuro contin-
gente, mesmo porque o custo da assunção contrária extrapolaria o 
campo da lógica e alcançaria negativamente o campo da ética: seu 
preço seria a própria negação da liberdade.

Afinal, Ockham argumenta, só há sentido em pensar que algo 
pode ser futuro e contingente se, chancelando esse possível estado 
de coisas, houver ações livres. Pois, em sua acepção mais ampla, o 
contingente pode em última instância ser tido como o resultado 
de um somatório de causas que só fazem do acontecido algo “con-
tingente” à medida que não fomos capazes ou de prevê-lo ou de 
determinar previamente o momento exato de seu acontecimento.7 
Ora, o problema é que – como já se havia constatado ao menos 
desde Boécio – não é o mero desconhecimento de algo que o jus-
tifica como contingente. Afinal, não é exatamente o fato de não 
sabermos que uma esquadra irá aportar em nossa praia que faz 

7 Em suma, Ockham reduzirá os três tipos antes narrados de contingente a ape-
nas dois: o contingente ad utrumlibet, que é um resultado direto da ação da vontade 
humana, e o acaso, também resultado da ação humana, ainda que de modo impre-
visto. mas ao acaso, no sentido inverso, Ockham acrescenta mais um sentido de 
contingente, ao distingui-lo da fortuna ou sorte. O acaso seria o resultado imediato 
de uma causa natural, isto é, que não pode ser identificada à vontade humana, mas, 
ainda assim, teria como uma de suas causas parciais e mediatas a vontade: é fruto 
da vontade humana que uma ponte seja construída, mas resultado direto da chuva 
e da cheia do rio que ela seja carregada pela água. Assim, embora a vontade humana 
não tenha contribuído diretamente para que a ponte fosse carregada, não fosse por 
ela, a ponte não estaria sobre o rio. A sorte, ou fortuna, por sua vez, teria como cau-
sa imediata uma ação da vontade humana, embora tal ação não visasse o resultado 
dado, tal como no caso do agricultor que encontra um tesouro ao preparar a terra 
para o plantio. Ockham considera que a proposta de um contingente natural, sobre 
o qual havíamos falado ao expor inicialmente as três acepções de contingente, não 
passa da consideração de um sentido impróprio de contingente, uma vez que, por 
sua falta de relação, mediata ou imediata, com a vontade, parece poder ser reduzi-
do a uma junção de causas naturais concorrentes, cujo efeito, apesar de talvez ser 
inicialmente imprevisto, não deixa de ser, em certo sentido, necessário. veja-se, sobre 
isso, oCkham, Quodl. I, q. 17, infra, p. 315-318.
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desse evento algo contingente. De acordo com Ockham, para que 
algo possa ser considerado contingente de modo indubitável, além 
da imprevisibilidade que lhe é própria, ele deve, sob alguma for-
ma, ter como causa dessa imprevisibilidade a ação de um agente 
livre. Quer dizer, não há com isso a sugestão de que consideremos 
como contingente apenas aquilo que é resultado direto da ação de 
um agente livre, como, por exemplo, o fato de alguém decidir cor-
tar ou não uma veste. Basta, com efeito, que algo aconteça como 
um resultado provocado pela ação de um agente livre, ainda que, de 
início, esse resultado não fosse por ele intencionado; por exem-
plo, que aquela veste não seja cortada, mas se rasgue por ter sido 
usada: afinal, geralmente não se dá que alguém use uma roupa na 
intenção explícita de que ela então se rasgue, seja porque se des-
gasta, seja “por um acidente”. Ou então, que alguém encontre um 
tesouro enterrado no campo porque cavava a terra na intenção de 
prepará-la para o cultivo; ou ainda, que seja queimada a manta que 
alguém colocou sobre um cavalo, porque caiu de seu dorso enquan-
to ele pastava perto do fogo.

Essa linha argumentativa devolve a responsabilidade da jus-
tificativa do conteúdo da revelação para a própria revelação: são 
os teólogos, na sua função de teólogos, que têm de encontrar uma 
resposta, seja para a questão da onisciência divina, seja para os 
problemas que dela parecem decorrer. Ou seja, é porque dispõem 
do conteúdo dado pela revelação que os teólogos são os únicos que 
podem vir a ultrapassar os limites da reflexão aristotélica, se isso 
for possível. Essa ressalva, no entanto, tem sua razão de ser: afinal, 
também parece que seja difícil, se apoiado apenas nos recursos dis-
poníveis para a razão humana, que alguém forneça uma explicação 
que consiga descrever com algum detalhe o modo como se dá o 
conhecimento divino. Primeiro, porque ele não parece comparável 
a nada que nós mesmos conheçamos, afinal, acabamos de ver que, 
de acordo com Aristóteles, racionalmente, isto é, de acordo com 
o que a razão pode alcançar, não é possível conceder que alguém 
conheça algo a respeito do futuro contingente: é a revelação que 
afirma o contrário. Segundo, porque não conhecemos de Deus se-
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não o que ele nos revela: portanto, apenas se for possível alcançar, 
a partir do que nos é revelado, uma descrição desse conhecimento 
divino, é que teremos alguma chance de dar uma resposta que 
pode ser dita racional e diversa da de Aristóteles a respeito do co-
nhecimento divino do futuro contingente.

Note-se que Ockham não propõe com isso que uma seja a 
verdade da fé e outra, a da razão. O que Aristóteles afirma é tanto 
verdadeiro para a razão quanto pode ser para a fé: é impossível 
para o intelecto humano conhecer a verdade de proposições sobre 
o futuro contingente. Por outro lado, não é preciso manter com 
isso que seja impossível também para Deus saber a verdade de 
tais proposições, afinal, o intelecto divino provavelmente é diverso, 
tanto na operação como na essência, do intelecto humano. Portan-
to, é preciso apenas conceder que esse conhecimento que temos 
da certeza divina a respeito do futuro contingente, apesar de in-
dubitavelmente verdadeiro, nos é acessível – ao menos inicialmen-
te – apenas por meio da revelação. O ponto, portanto, é saber se 
também seremos capazes, diante dos novos dados propiciados pela 
revelação, de dar uma explicação racional para esse conhecimento 
divino. No entanto, essa tentativa de explicação racional do conhe-
cimento divino não será levada a cabo por uma tentativa banal de 
racionalização da fé. Pelo contrário: essa aproximação será impor-
tante à medida que vier a esclarecer quais são, de fato, o campo e 
os limites dessas abordagens.

Ockham concederá, ao final, que apenas parte dessa expli-
cação seja dada. Com efeito, algumas coisas relativas ao conheci-
mento divino a respeito do futuro contingente podem ser racio-
nalmente explicadas, ao menos no que toca a dois de seus pontos 
fundamentais: a preservação da imutabilidade (e, portanto, da 
perfeição) divina e a preservação da liberdade humana. Ou seja, 
Ockham admite que seja possível explicar apenas dois aspectos 
fundamentais para essa relação: o que é estritamente necessário 
para afiançar, de um lado, a liberdade humana e, de outro, a perfei-
ção divina. Em termos específicos, parece possível explicar racio-
nalmente, por exemplo, por que o conhecimento divino do futuro 
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contingente não faz com que aquilo que é por ele conhecido se 
torne necessário – salvaguardando, portanto, a liberdade humana –; 
também parece possível explicar por que o conhecimento divino 
do futuro contingente não afetaria sua imutabilidade – garantindo, 
portanto, tanto a certeza do conhecimento divino quanto sua per-
feição –; assim como parece possível explicar por que a admissão 
da contingência para as coisas criadas não parece afetar, na via con-
trária, a liberdade divina.

Por outro lado, Ockham se vê constrangido a admitir que 
alguns aspectos desse problema não seriam passíveis de serem 
completamente esclarecidos. Por exemplo, ainda que seja possível 
imaginar como Deus pode conhecer o futuro contingente, parece 
pouco provável que seja possível descrever de modo veraz como 
se dá o próprio, digamos assim, “processo” da cognição divina do 
futuro contingente. Melhor: segundo Ockham, é pouco prová-
vel que seja possível descrever com algum detalhe o modo pelo 
qual Deus pode conhecer qualquer coisa. Afinal, como se verá, a 
imutabilidade e a unidade divinas trazem alguns problemas para 
a consideração dessa questão que não parecem ter paralelo na 
criação e, para Ockham, parece impossível explicar tudo aquilo 
que é próprio da divindade simplesmente a partir de tais parale-
los. Corroborariam ainda essa posição as próprias explicações que 
tentaram tomar essa saída – leia-se: a explicação de João Duns 
Escoto –, pois, segundo Ockham, elas parecem trazer mais proble-
mas que soluções. Será, com efeito, por mera honestidade ao que 
acredita serem os limites da razão que Ockham considerará em-
baraçoso chancelar tais argumentações: dada a singularidade do 
conhecimento divino, somente seríamos capazes de saber como 
ele se dá se Deus achasse conveniente nos revelar o modo pelo 
qual conhece...

Para que possamos seguir, então, com maior detalhe a base 
dessa resposta ockhamiana para esse problema, propomos aqui re-
fazer um percurso que é indicado pelos editores da edição crítica 
do texto ockhamiano como tendo sido feito pelo próprio Ockham, 
ou seja: ao dar suas lições a respeito do Sobre a interpretação aris-
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totélico, Ockham se depararia com o problema por nós aqui aven-
tado. Para não deixar seus alunos, que ainda demorariam a fre-
quentar as aulas do curso de Teologia, sem uma resposta para essa 
questão, Ockham avançaria a exposição do TP, em que a questão 
é discutida numa perspectiva teológica. Com efeito, ali Ockham 
perguntaria se a predestinação divina,8 isto é, a salvação que Deus 
confere ao homem, implicaria a anulação da liberdade humana. 
Afinal, por ser imutável e estar fora do tempo – uma vez que é 
eterno –, Deus predestina a todos os homens que quer salvar desde 
a eternidade, o que quer dizer que, se for verdade que Pedro será 
salvo em algum momento futuro, na eternidade, desde já esta pro-
posição é verdadeira: “Pedro está predestinado”.

Ockham, no entanto, propõe essa questão nos moldes colo-
cados pela discussão aristotélica. Quer dizer, seu debate a respeito 
da predestinação divina obedecerá em larga medida aquilo que 
foi descoberto na reflexão aristotélica. Portanto, nossa exposição 
terá como base dois movimentos concomitantes: o primeiro acom-
panha a exposição ockhamiana do Sobre a interpretação, com o 
objetivo de tornar explícito como Ockham compreende a solução 
aristotélica a respeito da aferição da verdade e da falsidade das pro-
posições sobre o futuro contingente. O segundo é dedicado a mos-
trar como esse “pano de fundo”, isto é, as conclusões apanhadas na 
discussão aristotélica, de fato interferem em toda a apresentação 
do problema teológico. Nele veremos ainda que essa “intersecção” 
de campos tem sua razão de ser: todos os aspectos da revelação 
que formos capazes de compreender, quer dizer, todos aqueles as-
pectos que não formos obrigados a aceitar apenas porque nos são 
revelados como verdadeiros são por nós compreendidos por meio 
do instrumental fornecido pela razão. E Ockham assume que, in-

8 Ockham tem uma compreensão particular do que seja a predestinação. Em 
suma, a predestinação é o ato divino de salvar alguém, concedendo-lhe a vida eterna. 
A presciência é, pelo contrário, o ato divino de condenar alguém à danação eterna. 
Assim entendida, a presciência não guarda nenhuma relação com o significado de 
um saber de antemão, assim como a predestinação nada tem a ver com a hipótese 
de que alguém seja previamente destinado por Deus a ser salvo ou condenado. 
voltaremos a isso na exposição do segundo capítulo.
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dubitavelmente, o grande regulador desse instrumental permanece 
sendo a filosofia aristotélica.

Portanto, será na tentativa de esclarecer a opinião aristotélica 
entendida como um retrato daquilo que é possível de ser alcan-
çado pela razão e na delimitação de algumas das consequências 
desse pressuposto hermenêutico para o próprio debate teológico 
que residirá o cerne do que apresentaremos a seguir.

Quanto aos capítulos que se seguem, cumpre lembrar que o 
Capítulo I é uma versão com algumas modificações e acréscimos 
de um artigo que apareceu primeiramente na Revista Dois Pontos, 
cuja referência é a seguinte: C. E. dE OlivEira, “Entre Aristóteles e 
a fé: Guilherme de Ockham e a determinação da verdade nas pro-
posições sobre o futuro contingente”, Dois Pontos, Curitiba / São 
Carlos, vol. 7, n. 1, p. 137-169, abril de 2010. Os capítulos II e III 
são versões revisadas de trechos que compuseram originalmente 
nossa tese de doutorado, intitulada A realidade e seus signos: as pro-
posições sobre o futuro contingente e a predestinação divina na lógica 
de Guilherme de Ockham (São Paulo: USP, 2005) e elaborada sob 
a orientação do Professor Dr. José Carlos Estêvão, a quem gostaría-
mos de renovar nossos agradecimentos.


