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DISPUTAÇÃO XXXIX 
SECÇÃO I* 

DIVISÃO DO ACIDENTE EM NOVE GÊNEROS SUPREMOS 

1. Como pertence ao dialético a consideração dos dez gêneros supre-
mos. Esta divisão não somente a propõe o metafísico, mas também o dialé-
tico no tratado em que debate os predicamentos. Todavia, pertence à filoso-
fia primeira por uma razão mais elevada e exata, como pode deduzir-se do 
que dissemos acerca do objeto desta doutrina. Pois o dialético não conside-
ra os dez gêneros supremos de entes para explicar exatamente suas nature-
zas e essências; isto, efetivamente, ficaria fora de seu propósito, já que a di-
alética é só uma arte diretiva das operações do entendimento, a fim de exe-
cutarem técnica e racionalmente. Daí que, diretamente e por si, trata dos 
conceitos da mente, enquanto podem ser dirigidos pela arte, ou seja, da 
forma e ordenação dos conceitos, enquanto podem lograr-se pela arte. Con-
tudo, como os conceitos da mente versam sobre a realidade e se fundam 
nas coisas, por isto trata ele das coisas, não para explicar suas essências e 
naturezas, mas só para pôr em ordem os conceitos da mente e — neste sen-
tido — trata dos dez gêneros com vista a estabelecer os dez predicamentos. 
Pois o predicamento, em sentido lógico, não é outra coisa que a disposição 
conveniente sob um gênero supremo dos gêneros e espécies até chegar ao 
indivíduo, e essa disposição no-la dá o dialético com vista a estabelecer de-
finições, predicações e demonstrações. E somente sob essa razão aborda as 
coisas que há de estabelecer nos predicamentos e a divisão do ente nos gê-
neros supremos. Por esse motivo disseram muitos intérpretes dos predica-
mentos que o dialético nos predicamentos trata melhor dos nomes que das 
coisas. Isto, penso que se há de entender não porque se ponham os nomes 
nos predicamentos, mas porque o dialético considera as coisas que há de 
colocar nos predicamentos mais quanto à essência do nome que quanto à 
essência da coisa, na medida em que lhe seja suficiente para estabelecer os 
primeiros capítulos ou gêneros, sob os quais se organizam os demais gêne-
ros e espécies. 

  
* Tradução de José Jivaldo Lima – Paula Oliveira e Silva.  
Francisco Suárez, Disputationes metaphysicae. Disputatio XXXIX, Sectio I, in Opera 

omnia, Editio nova. Ed. C. BERTON, apud L. Vivès, Vol. 26, Paris 1861, pp. 504-510. 
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2. De que modo trata o metafísico dos gêneros supremos dos entes. Pe-
lo contrário, o metafísico, diretamente e por sua própria função, expõe esta 
divisão para investigar as razões e essências próprias das coisas. E, por este 
motivo, inclusive sob estes gêneros procede dividindo através de todos os 
gêneros de entes, ao menos até aquelas razões específicas que prescidem da 
matéria sensível e inteligível; pois outras que são mais materiais, unicamen-
te as toca no grau em que são necessárias para completar suas divisões, co-
mo expusemos na disputação introdutória. Portanto, como já temos tratado 
da substância, nos fica por tratar a divisão do acidente em nove gêneros; e 
assim ficará completa e explicada a divisão do ente em dez gêneros supre-
mos ou predicamentos. Igualmente, como fizemos com a substância, expo-
remos igualmente, em cada um dos gêneros de acidentes, todos os graus 
subalternos e específicos tanto quanto parece exigir ou permitir a amplitude 
do objeto da metafísica. Sobre esta divisão se apresentam, em geral, três 
coisas a estudar, a saber, sua imediação, sua suficiência e, finalmente, sua 
qualidade ou analogia. 

SEÇÃO PRIMEIRA 

Se o acidente em comum se divide imediatamente em quantidade, qua-
lidade, e nos demais gêneros supremos de acidentes 

1. Primeira dificuldade. A razão de duvidar está em que o acidente pa-
rece que pode dividir-se de muitas maneiras em menor número de mem-
bros, que compreendam em si aqueles nove. Por conseguinte, não é uma 
divisão imediata, mas contém implicitamente e supera (por assim dizer) ou-
tras mais imediatas. O antecedente é claro, primeiro porque o acidente pa-
rece que deve se dividir antes em completo e incompleto. Efetivamente, que 
estes dois membros se encontrem entre os acidentes, não se pode negar, 
não só porque uns acidentes se põem no predicamento diretamente e outros 
de modo redutivo; mas também porque existem acidentes parciais e ínte-
gros. Por conseguinte, o mesmo que por essas coisas se divide a substância 
em completa e incompleta, assim se divide também o acidente. Portanto, 
como essa divisão é adequada à substância, o será igualmente para o aci-
dente. E do mesmo modo que foi necessária na substância para constituir o 
gênero supremo, assim parece mais necessária no caso presente para consti-
tuir e distinguir os gêneros supremos. Porque, caso contrário, ou não seria 
adequada a divisão do acidente, enquanto distinto da substância dentro do 
ente, ou não compreenderia todas as coisas que se contêm no dividido. 
Porque os nove gêneros supremos unicamente contêm em si os acidentes 
completos. 
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2. Segunda dificuldade. E daqui surge a segunda dificuldade, ou seja, 
porque não se dá aqui, previamente a divisão do acidente em primeiro e se-
gundo, ou seja, em singular e universal, o mesmo que se tem dividido a 
substância em primeira e segunda. Porque não há dúvida que esses dois 
membros se encontram igualmente nos acidentes e esgotam o dividido e, 
por consequência, são mais imediatos, já que se acham em cada um dos 
predicamentos do acidente. 

3. Terceira dificuldade. A terceira, e precípua, dificuldade é que o aci-
dente pode dividir-se muito bem no que é a forma própria real inerente à 
substância, e naquilo que somente é um modo real que modifica a substân-
cia fora de sua razão e complemento. Pois que se dêem estes dois modos de 
acidentes é certo para nós, e o temos demonstrado antes. E que sejam muito 
diversos entre si é manifesto pela mesma razão de modificar a substância — 
que a tem muito diversa — e por diverso modo como se distinguem da 
substância. E, ainda, pela razão mesma de entidade, e de modo real, que 
pertencem às diferenças primárias do ente, como temos explicado previa-
mente, na disputação VII. Finalmente, que esses dois membros dividam 
adequadamente o acidente é claro, porque incluem uma imediata oposição 
e contradição. Portanto, não pode conceber-se um meio ou acidente que 
não seja uma entidade ou um modo que afete à substância. Disto resulta, 
então, que o conjunto dos nove gêneros de acidentes fica contido em ditos 
membros, os quais, pelo mesmo motivo, poderão subdividir-se nestes. Logo, 
igualmente, por esta razão dita divisão não é imediata, mas mediata. 

4. Quarta dificuldade. A quarta dificuldade geral trata de outras muitas 
conveniências e diferenças que se dão entre aqueles membros, por razão 
das quais podem fazer-se outras divisões mais imediatas. Como, por exem-
plo, poderia dividir-se o acidente em absoluto e relativo, e o absoluto, por 
sua vez, em quantidade e qualidade, e o relativo segundo o ser ou predica-
mental, que propriamente se chama relação, e relativo segundo o dizer ou 
transcendental, que pode novamente dividir-se em outros seis gêneros. 
Além disso, poderia dividir-se o acidente em espiritual e material. E, por sua 
parte, esses dois membros poderiam subdividir-se em outros, até as últimas 
espécies de acidentes. Assim mesmo pode dividir-se o acidente em geral em 
permanente e sucessivo, e assim, novamente, até as últimas espécies. E fi-
nalmente, pode dividir-se, e isto com a maior propriedade, em acidente que 
modifica intrinsecamente a substância, e acidente que a denomina só de 
modo extrínseco, para subdividir o primeiro membro nos três predicamen-
tos, e que o segundo, ao contrário, contenha em si os seis últimos, como 
muitos almejam. 
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5. Todavia, contrariamente a isto há uma razão: se esta divisão não fos-
se imediata, tampouco seria científica, nem seria em rigor suficiente. O pri-
meiro é claro, porque a divisão, para ser correta, deve seguir ao largo de to-
das as diferenças ou modos próximos até os membros remotos, pois, do 
contrário, explicaria muito imperfeitamente a natureza do dividido. O se-
gundo é claro, já que, pela mesma razão que se enumeram tantos membros 
mediatos ou remotos, poderiam enumerar-se muitos mais que declarassem 
de modo mais distinto a amplitude do acidente; por conseguinte, não pode 
dar-se uma razão dessa divisão, a não ser que seja imediata. 

OBSERVAÇÕES PARA A RESOLUÇÃO DA QUESTÃO 

6. Sobre esta questão apenas relato o que disseram alguns autores, pois 
quase não explicam esta divisão em particular, mas a confundem com a di-
visão do ente em dez predicamentos. Todavia, posto que a apresentam co-
mo de algum modo imediata, dirão com maior razão o mesmo acerca da 
presente divisão. Não obstante, todos parecem fazer consistir a imediatez 
unicamente nisto: que os gêneros supremos, ao ser primeiramente diversos, 
não convém em nenhum ponto, segundo a doutrina de Aristóteles, V de Me-
tafísica, c. 9, e L. X, c. 5, onde estabelece esta diferença entre as coisas que 
diferem propriamente e as que são diversas, e é que aquelas diferem em al-
go, porque também em algo são uma mesma coisa. Ao contrário, as últimas 
não diferem por algo, mas por si mesmas, já que não convém em nada, des-
ta classe são os gêneros supremos dos predicamentos. Entretanto, essa res-
posta não parece suficiente para explicar este ponto, pois quando se diz que 
os gêneros supremos dos acidentes não convém em nada, ou o sentido é 
que não convém em nenhum predicado transcendental — seja unívoco ou 
análogo — ou que não têm em comum nenhum gênero próprio. O primeiro 
sentido é manifestamente falso e, por isto, não se pode negar, por oposto, 
que, do mesmo modo que os predicamentos dos acidentes têm alguma con-
veniência na razão de ente, não só entre si, mas também com a substância, 
assim também na razão de acidente tem alguma conveniência entre si que 
não tem com a substância, cuja conveniência é preciso que consista em al-
guma razão mais própria deles e, por conseguinte, também mais imediata a 
eles do que na razão de ente. Por conseguinte, de igual modo tampouco se 
pode negar que entre alguns predicamentos dos acidentes se dêem algumas 
conveniências próprias e particulares que não são comuns a outros gêneros 
de acidentes, como provam manifestamente as razões propostas da dúvida. 
Assim, os gêneros dos acidentes não podem dizer-se primariamente diver-
sos, porque não têm nenhuma conveniência desta classe. Porém, o segundo 



DISPUTAÇÕES METAFÍSICAS. DISPUTAÇÃO XXXIX, SECÇÃO I 545 

sentido é verdadeiro, como veremos na Seção 3 com mais extensão. Ou-
trossim, não é suficiente para satisfazer as dificuldades propostas, ou seja, 
para dar razão do porque, do mesmo modo que o ente — segundo certo 
modo geral de ser — fica determinado primeiro ao acidente como tal e de-
pois aos acidentes mais determinados ou particulares, porque — repito — 
não se entende de modo que o acidente comum fique determinado por cer-
tos modos comuns a muitos predicamentos de acidentes antes de ficar con-
traído aos próprios predicamentos ou gênero de acidentes. 

7. Consequentemente, há que admitir que em dois sentidos se pode es-
tabelecer uma divisão mais imediata que outra. Primeiramente, porque se 
dá por meio de menor número de membros, os quais podem dividir-se ao 
largo de todos os membros de outra divisão. O segundo, porque as diferen-
ças ou modos que contraem o dividido em uma divisão, por si e segundo 
um modo próprio de conceber fundado nas coisas, são um meio entre o di-
vidido e os outros membros da divisão segunda, como é sensível entre vi-
vente e racional. E aduziremos mais exemplos de ambos membros no que 
segue. 

RESOLUÇÃO DA QUESTÃO 

8. Assim, deve-se afirmar que a referida divisão não é tão imediata que 
não se podem dar outras mais imediatas, se se fala de modo absoluto acerca 
de qualquer divisão de menos membros e mais gerais. Contudo, enquanto o 
acidente pode dividir-se de modo próximo e adequado em membros que 
são gêneros primariamente diversos, essa divisão é imediata e a mais apta 
de todas para expor a doutrina. A primeira parte é provada suficientemente 
por todos os exemplos e argumentos expostos no princípio, pois mostram — 
como exposto — que alguns predicamentos dos acidentes têm entre si con-
veniências ou semelhanças não comuns a todos os acidentes, conforme às 
quais podem estabelecer-se outras divisões de menor número de membros, 
ulteriormente divisíveis em coisas pertencentes a diversos predicamentos. 
Outrossim, segundo esse modo de pensar podem facilmente cogitar-se ou-
tras divisões dos membros mais imediatos ao acidente, pois tudo o que sen-
do inferior ao acidente é comum a muitos gêneros, se concebe como mais 
imediato a eles. A segunda parte, ao contrário, se explica porque não pode 
dar-se nenhum gênero comum a diversos predicamentos de acidentes, como 
exporemos mais amplamente na Seção 3. Portanto, de qualquer modo que 
se divida o acidente em menos membros e mais comuns, divisíveis por sua 
vez em coisas pertencentes a predicamentos diversos, não fica dividido em 
coisas que sejam verdadeiros gêneros. Assim, se deveu dividir-se de modo 
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adequado em membros que sejam gêneros primariamente diversos, ou seja, 
que não convenham em outro gênero, não se pode dividir de outro modo. E 
era necessário que se desse uma divisão do acidente em todos os gêneros 
primariamente diversos — ao modo exposto — a fim de que as quididades e 
gêneros e espécies de todas as coisas pudessem ser investigadas e conheci-
das de acordo com um método científico. 

9. Resolve-se uma objeção. Se dirá que — pelo mesmo motivo — não 
devemos dar previamente a divisão do ente em substância e acidente, mas 
que o ente devia dividir-se imediatamente nos dez gêneros. Se responde que 
isto se poderia fazer, contudo não seria oportuno e que se dá a mesma ra-
zão, não só porque era preciso explicar a razão comum dos acidentes, que 
é essencial a todo acidente, e compará-la com a substância, mas também 
porque a razão de acidente como tal é essencial e positiva, e todos os mo-
dos com os quais os gêneros dos acidentes se constituem e distinguem, de-
terminam proximamente de modo essencial a mesma razão de acidente 
como tal, e não a razão de ente. Por isto se distinguem sob o acidente, de 
modo perfeito e imediato, os nove gêneros. Ao contrário, nas demais divi-
sões do acidente que parecem dar-se com menos membros, ou não se en-
contra uma coordenação essencial segundo a razão, entre os membros que 
constituem tais membros e os que determinam os gêneros de acidentes, ou 
esses modos não são positivos, mas negativos; ou não são essenciais, mas 
extrínsecos e acidentais; ou, finalmente, não podem subdividir-se conveni-
entemente sob eles os gêneros primariamente diversos. Porque, por vezes, 
realidades pertencentes a um mesmo predicamento, distintas entre si uni-
camente pela espécie, se acham contidas sob aqueles, e — ao contrário — 
realidades de diversos predicamentos pertencem a um mesmo membro. Tu-
do isto se exporá mais comodamente ao raciocinar sobre cada um dos 
exemplos propostos anteriormente. 

A PROPÓSITO DA PRIMEIRA OBJEÇÃO, SE EXPÕE A DIVISÃO DO ACIDENTE EM 

COMPLETO E INCOMPLETO 

10. Razão na qual alguns fazem consistir o acidente completo e o in-
completo. A primeira objeção se referia à divisão do acidente em incomple-
to e completo, nela se há de explicar primeiramente que se entende com o 
nome de acidente completo e incompleto. Alguns, pois, pensam que são 
acidentes completos unicamente os sujeitos concretos de acidentes, e in-
completos, os acidentes em abstrato. Porque o acidente concreto significa 
todo o composto, que é o propriamente completo; ao contrário, o acidente 
abstrato é só a forma, que é algo incompleto, ordenado por sua natureza a 
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constituir esse composto. Pelo qual, mediante uma ação acidental não se 
produz por si o acidente abstrato, mas o concreto, porque, evidentemente a 
ação tende essencial e primariamente ao ente completo e, por ele, diz Aris-
tóteles que mediante o aquecimento não se produz o calor, mas o cálido. 
Finalmente, a forma substancial é uma realidade incompleta, por conseguin-
te, muito mais o será a forma acidental tomada em abstrato. 

11. Refuta a opinião exposta. Todavia esta opinião não pode admitir-se 
porque, ou o concreto de acidente se toma em razão do elemento formal 
unicamente, ou em razão de todo o composto de elemento material e for-
mal. No primeiro sentido se pode dizer verdadeiramente acidente; ao con-
trário, no último não pode chamar-se acidente enquanto ente acidental, 
como o chama Aristóteles no Livro II da Metafísica, c. 6, e assim foi chama-
do por nós na Disputação IV, seção 3. Pelo qual há que se precaver contra a 
equivocidade do nome de acidente, que podemos explicar do mesmo modo 
que distinguiu Aristóteles o nome de acidente no Livro V da Metafísica, c. 3, 
onde diz que às vezes se chama acidente a algo porque ocorre de modo for-
tuito e se chama acidente unicamente porque sucede acidentalmente. To-
davia, acidente se chama propriamente o que está em uma coisa sem per-
tencer a sua essência. Consequentemente, neste sentido o concreto de aci-
dente pode chamar-se acidente por razão de todo o composto, já que aci-
dentalmente se reúnem nele realidades de diversos gêneros. Ainda que aci-
dentalmente não significa uma reunião fortuita, mas só a união de muitas 
coisas. Apesar de tudo aquele composto não pode chamar-se propriamente 
acidente, enquanto se distingue da substância, já que nele está incluída a 
substância. Por isto, pensam acertadamente os que negam que esses concre-
tos, considerados desse modo, ficam colocados em um predicamento, já 
que não podem se colocar nem no predicamento da substância, nem no do 
acidente. E além disso, porque nos predicamentos não podem colocar-se os 
entes por acidente, mas os entes por si. Assim, esse concreto, considerado 
deste modo, a fortiori não pode chamar-se acidente completo, porque o que 
não é acidente não pode ser acidente completo. Todavia, nem sequer pode 
chamar-se propriamente ente completo, porque na realidade somente o ente 
uno por si é propriamente ente completo. Pelo qual, se o sujeito do dito 
composto é uma substância completa, o composto mesmo de substância e 
acidente será mais que completo, e por isso mesmo, será propriamente um 
ente por acidente. 

12. Porém, ao contrário, se tratamos desse concreto somente pela razão 
formal, neste sentido pode chamar-se certamente acidente completo. Não 
obstante, não há razão para que o acidente abstrato se chame incompleto, 
porque o concreto em sentido formal diz unicamente a mesma forma aci-
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dental, segundo a opinião mais verdadeira, que é comumente aceita, de 
Tomás de Aquino e do Comentador no Livro V da Metafísica, texto 14. Eles 
dizem, consequentemente, contra Avicena — em sua Lógica — que o aci-
dente concreto e o abstrato formal e precipuamente significam uma mesma 
coisa, e diferem unicamente em que o concreto diz a forma mesma enquan-
to informando atualmente o sujeito e constituindo o concreto mesmo. Por 
oposto, o abstrato diz precisamente a forma mesma, como se existisse por 
si. Porém esta diferença não é suficiente para que a brancura se chame aci-
dente incompleto com maior razão que o branco, já que a inesão atual, que 
expressa preferentemente o branco, é certamente só um modo da forma 
acidental, que não a completa na razão de acidente. Disso se segue que não 
se pode duvidar que a quantidade é um acidente tão completo como a 
quantidade unida. Nem importa que a forma mesma acidental haja sido es-
tabelecida para modificar ao sujeito, já que não dizemos que esse acidente 
em abstrato seja um ente completo, mas que é um acidente completo, o que 
é muito distinto, pois um acidente — ainda quando seja em si perfeito — é 
incompleto no âmbito do ente. E, por isto, dita razão só prova que os aci-
dentes abstratos são entes incompletos, mas não acidentes incompletos. Po-
rém, devemos ainda dizer o mesmo dos concretos, em razão de seus signifi-
cados formais. Assim, nisto não se dá similitude com as formas substanciais, 
porque aquelas não só são entes incompletos, mas igualmente substâncias 
incompletas, o qual é para eles algo mais perfeito que ser acidentes comple-
tos. Finalmente, o que se dizia do termo da ação, não importa nada no caso 
presente, porque a ação natural tende ao composto, seja este uma unidade 
propriamente, seja acidentalmente; tende também à forma, não em si, mas 
no sujeito e, por ele, se diz que tende mais ao concreto que ao abstrato, 
ainda quando ambas as coisas sejam completas na ordem acidental. 

13. Em que consiste verdadeiramente a razão de acidente completo e 
incompleto. Portanto o acidente incompleto se há de distinguir do completo 
tanto em concreto como em abstrato, pois ambas razões podem achar-se em 
um e em outro membro. Porém, como nos abstratos se concebe, por assim 
dizer, a razão de acidente mais pura e precisa, há que explicar ambos 
membros nestes, porque, depois, poderá facilmente aplicar-se isso aos con-
cretos. Por conseguinte, se chama acidente completo aquele que em razão 
da forma acidental é uma forma íntegra e total; ao contrário, se chama aci-
dente incompleto o que tem razão de parte em relação ao completo. Esta 
explicação resulta clara tanto pela propriedade dos termos, como pela pro-
porção que se estabelece com a substância completa e incompleta, que te-
mos explicado mais acima. Porque, o mesmo que a substância se compara 
em sua ordem com o todo e a parte, assim se compara o acidente em sua 
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ordem. Disso resulta que, do mesmo modo que a substância pode ser com-
pleta e incompleta, física ou metafisicamente, de igual modo pode ser tam-
bém o acidente. E se chama acidente completo, no sentido físico, o que 
nem consiste em compor essencialmente a outro acidente, nem se ordena 
de si a ele, então tem verdadeiramente razão de todo ou de acidente ínte-
gro. E digo que não deve ordenar-se à composição de outro acidente, por-
que, ainda quando se ordene a compor um composto com a substância, isto 
não elimina a razão de acidente completo já que dito composto não é um 
verdadeiro acidente. Acrescento, ainda, que ainda quando às vezes um aci-
dente se ordene à atuação ou receção de outro, como por exemplo, a po-
tência ao ato, ou o ato à potência, todavia ele não impede que um e outro 
possa ser acidente completo. Porque um e outro possui em sua razão a es-
pécie íntegra e não compõe com o outro uma unidade per se, mas somente 
per accidens. Por conseguinte, será um acidente fisicamente incompleto o 
que compõe ou integra fisicamente um acidente uno per se; como, por 
exemplo, as partes de quantidade contínua, enquanto estão no contínuo, 
são só acidentes incompletos. Também os graus de intensidade de um mes-
mo calor podem ser chamados de acidentes fisicamente incompletos. E o 
ponto pode ser chamado — por sua natureza — acidente incompleto. Disso 
resulta que um mesmo acidente pode ser dito completo ou incompleto se-
gundo razões diversas, como se pensa, em geral, acerca da linha ou da su-
perfície. Pois, enquanto tem uma extensão própria, é quantidade completa; 
por oposto, enquanto é termo ou vínculo de outra quantidade, se tem por 
incompleta. E a mesma qualidade incoada, ou em grau remisso, é essenci-
almente completa. Ao contrário, entitativamente ou intensivamente, é in-
completa. Também o movimento, enquanto é a produção do termo mesmo, 
se julga algo incompleto, mas enquanto é uma paixão do sujeito ou do mó-
vel, tem uma certa razão completa de acidente, e constitui seu predicamen-
to, como veremos. 

14. Assim, metafisicamente se chama acidente completo aquele que 
possui a essência íntegra de um acidente. Aqui se oferecia imediatamente a 
questão de se os gêneros podem chamar-se acidentes completos, ou só as 
espécies últimas, ou os indivíduos. Se estes são acidentes completos, se ofe-
rece a questão das diferenças, ou seja, porque não são também acidentes 
completos, pois o mesmo que a diferença é parte, também o é o gênero. E 
do mesmo modo que o gênero, para poder predicar-se da espécie se conce-
be em algum sentido a modo do todo, assim também a diferença. Porém, 
tudo isto se há de resolver do mesmo modo que tratamos o caso semelhante 
da substância. Há que afirmar, assim, que todos os gêneros que se situam na 
linha de algum predicamento acidental são acidentes completos. Isto é claro 
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pelo modo mesmo como se concebe e se expressa. Efetivamente, o calor, o 
hábito e demais se concebem e se expressam como acidentes em sua inte-
gridade, seja se concebem em sua razão genérica, seja na específica, por-
que expressa ou implicitamente dizem toda a forma, ou toda a essência des-
ta, e à maneira de um todo. Nisto há grande disparidade entre a diferença e 
o gênero. Porque a diferença se expressa sempre a modo de parte, ao menos 
enquanto a seu significado formal. Portanto, de modo próprio, os acidentes 
metafisicamente incompletos são diferenças de acidentes, e os gêneros o 
são — tomados precisamente como partes — não tomados em absoluto. 

15. A partir disso, ao primeiro argumento que insiste sobre a dificulda-
de se responde que essa divisão do acidente em completo e incompleto, ou 
se supõe como contida virtual ou proporcionalmente na divisão semelhante 
da substância, ou certamente pode aplicar-se com mais comodidade a cada 
um dos predicamentos do acidente, a saber, que a quantidade seja completa 
e incompleta, e o mesmo a qualidade, e todos os outros. Efetivamente, den-
tro da razão geral do acidente, apenas pode pensar-se algo que seja absolu-
tamente incompleto, ou que tenha razão de parte, se não se descende até os 
gêneros particulares. Porque a razão de acidente é imperfeita e comuníssi-
ma, e por isto, enquanto de si depende, fica incluída totalmente em qual-
quer modo, ainda que seja imperfeito. Todavia, esta razão a examinaremos 
na Seção 3. Acrescente-se que dita diversidade tomada com essa generali-
dade, não é absoluta, mas relativa, pois, como foi dito, o acidente que é 
completo sob uma razão, é incompleto sob outra. Igualmente, nem sempre 
se dá uma diferença essencial, pois às vezes o acidente remisso se diz in-
completo, ainda quando essencialmente seja completo. Finalmente, nem 
sempre há uma diversidade real, mas intencional, ou seja, segundo nosso 
modo de conceber, como se vê claramente nas diferenças e nas espécies de 
acidente. Assim, por estas razões se tem dividido o acidente não em com-
pleto ou incompleto, mas absolutamente nos nove gêneros. De modo que, 
com isto, há de constar de passo que, quando se diz que o acidente se divi-
de em nove gêneros, não se toma o gênero de modo próprio e rigoroso, mas 
enquanto inclui todas as coisas que se estabelecem em cada predicamento, 
seja de modo direto ou redutivo. Portanto, quando um acidente se chama 
quantidade e outro qualidade, etc., não se toma a quantidade ou a qualida-
de enquanto rigorosamente é um gênero, ao modo como é só a quantidade 
ou a qualidade completa; pois, nesse caso, a divisão não seria adequada ao 
dividido; assim, se toma a quantidade (e o mesmo sucede com os demais) 
em toda sua amplitude, ainda quando posteriormente, para constituir o gê-
nero próprio desse predicamento, se haja de tomar a razão própria completa 
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de quantidade. Isto fica aqui advertido para todos os predicamentos, a fim 
de que não seja mister repetí-lo. 

RESOLVE A SEGUNDA OBJEÇÃO 

16. Como se divide o acidente em universal e singular. No segundo 
exemplo da divisão do acidente em singular e universal, ou em primeiro e 
segundo, não há necessidade de que nos detenhamos, pois dita divisão, en-
quanto é metafísica, é mais divisão da unidade que de ente ou de acidente, 
e assim temos tratado anteriormente na Disputação IV, V e VI. Ao contrário, 
enquanto pertence aos conceitos do que pode ser sujeito e o que pode ser 
predicado, é mais dialética que metafísica; e de ambos os modos é geral pa-
ra todos os entes, e não tem nada particular no caso dos acidentes. E neste 
ponto se dá uma diversidade entre a substância e o acidente, pois na subs-
tância, devido à sua razão peculiar de subjazer, foi necessário que a razão 
de substância primeira se distinguisse da razão de substância segunda, toda-
via, nos acidentes não houve nenhuma necessidade. Disso se segue que 
tampouco o acidente individual costuma chamar-se acidente primeiro em 
relação aos predicamentos universais. Porque, ainda quando na ordem da 
existência o singular seja por seu turno antes que o universal, mesmo assim, 
nisto, como foi dito, não tem nada particular o acidente, mas se origina da 
razão comum de singular e de universal. 

EXPLICAM-SE OUTRAS DIVISÕES, A PROPÓSITO DA TERCEIRA OBJEÇÃO 

17. Como se divide o acidente em entidade e modo. Na terceira difi-
culdade admitimos tudo o que ali se diz em relação à divisão do acidente 
em realidade e modo; porém daí só resulta que dita divisão é mais imediata, 
no primeiro sentido explicado antes. Apesar de tudo não é necessária neste 
momento: em primeiro lugar, certamente porque dita divisão tomada em 
sentido formal é mais geral, e convém à substância de modo proporcional, e 
pode ser estabelecida acerca do ente comum. E por este motivo a temos 
abordado na Disp. VII, Sec. 1 e 2. Em segundo lugar, porque essa divisão 
não é conducente para dividir os gêneros de acidentes primariamente diver-
sos, pois sob um mesmo gênero predicamental podem incluir-se às vezes os 
acidentes que têm entidades próprias e que são somente modos de entes, 
como são no gênero da qualidade o calor e a figura. Com isto se entende 
que esses dois membros, pelos quais se dá tal divisão, — essencial e for-
malmente — não medeiam entre o acidente em geral e os modos com que 
se determina aos gêneros supremos de acidentes; pois o acidente se entende 
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que fica determinado ao gênero da qualidade, prescindindo do fato de que 
seja uma entidade própria, ou unicamente um modo do ente. 

18. O acidente absoluto e o relativo. E o mesmo há que dizer da divisão 
no acidente absoluto e relativo. Pois, igualmente, esta divisão pertence mais 
à razão comum de ente que à própria de acidente. E ademais, se o acidente 
relativo, como se insinua ali, compreende os acidentes relativos transcen-
dentais, ou, segundo o dizer não há acidente que não seja relativo, por isso 
não se pode dividir o acidente. Todavia, se se toma relativo em sentido pró-
prio pelo predicamento da relação, assim não há utilidade nenhuma nessa 
divisão, não já unicamente porque, pelo fato mesmo de ser um gênero só o 
que se diz relativo, todos os demais se chamam absolutos, mas também 
porque, com esta denominação de absoluto, apenas se explica algo que seja 
comum aos oito gêneros de acidentes, exceto a negação da relação mesma. 

19. O acidente espiritual e o material. O permanente e o sucessivo. Do 
mesmo modo se deve raciocinar sobre a divisão do acidente em espiritual e 
material, pois também estes dois membros transcendem quase todos os en-
tes, e se acham de modo primário nas substâncias, portanto, em muitos gê-
neros de acidentes. Por esta razão não são apropriados para que através de-
les descendamos para dividir os gêneros de entes primariamente diversos. 
Nem tampouco são propriamente algo intermédio entre o acidente como tal 
e os modos com que se determina até os gêneros supremos. Porque o aci-
dente fica determinado na qualidade, abstraindo do material e imaterial. E o 
mesmo há que dizer do acidente natural ou sobrenatural, e dos demais pa-
recidos, sobretudo do permanente e do sucessivo, que se aludem no exem-
plo último. Ainda que esses membros, de acordo com a opinião de muitos, 
não são sempre essencialmente diferentes, sobre o qual trataremos depois. 

20. O acidente comum e o próprio. E pela mesma razão, não se refere 
para nada o caso presente a divisão do acidente em próprio e comum, que 
na divisão dos predicáveis costuma dar-se com mais extensão, porque esta 
divisão essencial e formalmente, não modifica a razão de acidente, mas sua 
dinamação de um sujeito. E o mesmo ocorre com maior motivo para o aci-
dente separável e inseparável. E se entre estes se dá uma diversidade essen-
cial, formalmente se origina dos membros ou as diferenças dos predicamen-
tos dos acidentes. Por isso, dita variedade de acidentes se acha umas vezes 
em diversos predicamentos e outras no mesmo. E assim, de passo, temos 
explicado não só a divisão pretendida neste lugar, mas também outras que 
costumam dar-se sobre o acidente, pois por esta causa principalmente pro-
pusemos aqueles motivos de dúvida. 

 




